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SARI 
 
Rahmi, Lilis Arifiyanti. 2006. Pemanfaatan Abu Layang Batubara untuk 

Stabilisasi Ion Logam Berat Besi (Fe3+) dan Seng (Zn2+) dalam Limbah 
Cair buangan Industri. Tugas Akhir II. Jurusan Kimia Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Drs. Jumaeri, M.Si. Pembimbing II: F. Widhi Mahatmanti, S.Si, M.Si. 

 
 Akumulasi ion-ion logam berat yang terkandung dalam limbah cair buangan 
industri dan penumpukan abu layang sebagai residu pembakaran batubara menjadi 
sebuah ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini dilakukan 
suatu upaya stabilisasi terhadap ion logam berat Fe3+ dan Zn2+

  yang terdapat dalam 
limbah cair galvanizing PT Cerah Sempurna Semarang dengan abu layang batubara 
PLTU Suralaya sebagai pozzolan dan pencampuran bahan pendukung berupa semen 
dan kapur. Parameter yang dilibatkan antara lain : kuat tekan, leachebilitas, Kapasitas 
Netralisasi Asam (KNA) dan pengujian spektra inframerah dan difraksi sinar X. 

Proses stabilisasi dilakukan melalui pembuatan monolit kubus dengan ukuran 
sisi masing-masing 5 cm menggunakan campuran homogen abu layang, semen dan 
kapur dengan perubahan massa kapur = 0, 5, 10 dan 15 gram. Pembuatan monolit 
dilaksanakan pada 2 macam konsentrasi, yaitu melalui pengenceran limbah 30 kali 
dan 100 kali dengan 3 macam FAS, yaitu 0,503, 0,480 dan 0,409. Monolit yang 
terbentuk melewati masa curing selama 28 hari setelah proses pengerasan  pasta 2 
hari. Analisis kuantitatif kuat tekan dilakukan pada monolit hasil curing, sedangkan 
penentuan leachebilitas dan KNA dilakukan pada monolit dengan dan tanpa curing 
menggunakan leachant berupa larutan asam nitrat pH 1, 3, 4 dan 5. Analisis kualitatif 
berupa pengujian dengan inframerah dan difraksi sinar X dilakukan pada monolit 
dengan dan tanpa curing, yang kemudian dibandingkan dengan referensi dan hasil 
pengujian terhadap abu layang  PLTU Suralaya dan campuran homogen abu layang, 
semen dan kapur. 
 Konsentrasi ion logam Fe 102.724,11830 ppm dan Zn 25.570,57033 ppm. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan rata-rata tertinggi dicapai pada 
pengenceran 100x dan FAS 0,409 dengan konsentrasi ion logan Fe 1.027,25118 ppm 
dan Zn 255,70570 ppm, yaitu sebesar 315,9237 kg/ cm2. Leachebilitas serbuk 
terbesar terjadi pada pH 1 dengan komposisi AL:S:K = 55:45:5, yaitu sebesar 
5,28433 ppm untuk ion logam Fe dan 3,39930 ppm untuk ion logam Zn. Sedangkan 
leachebilitas padatan tanpa curing untuk ion logam Fe sebesar 15,1737 ppm dan Zn 
3,18 ppm. Nilai KNA untuk monolit pada pH 1 untuk berbagai komposisi AL:S:K 
adalah 3,33333 x 10-2 kg/ mol. Hasil spektrofotometri inframerah monolit hasil 
stabilisasi tanpa dan dengan curing menunjukkan adanya perbedaan struktur sebelum 
dan setelah proses stabilisasi, sedangkan hasil pola difraksi sinar X memperlihatkan 
adanya ion logam berat dalam monolit dengan bentuk senyawa FeCl3 dan ZnCl2

Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa abu layang dalam campuran 
optimum AL:S:K = 55:45:10 dapat dimanfaatkan untuk stabilisasi ion logam berat 
besi (Fe3+) dan seng (Zn2+) dalam limbah cair buangan industri melalui proses 
solidifikasi selama 2 hari dan masa curing 28 hari. 
  
 Kata kunci: Abu layang, stabilisasi, logam berat, limbah cair.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan akibat akumulasi keberadaan ion-ion 

logam berat yang terkandung dalam limbah cair buangan industri 

beberapa tahun terakhir menjadi suatu polemik yang memerlukan jalan 

keluar yang bijaksana. Pembangunan di bidang industri dapat menunjang 

keberlangsungan pembangunan nasional, namun di sisi lain, juga 

menyisakan masalah gangguan kelestarian lingkungan yang cukup serius. 

Seringkali muncul kasus kerusakan lingkungan akibat pencemaran, 

terutama akibat keberadaan polutan berupa ion-ion logam berat dalam 

perairan yang biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah cair industri 

ke lingkungan tanpa pengolahan memadai terlebih dahulu. 

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mahluk hidup di 

dalamnya, telah banyak dirancang teknik penurunan kandungan ion logam 

berat dalam limbah cair buangan industri, antara lain melalui proses 

adsorpsi, ekstraksi, flotasi, fiksasi dan pertukaran ion.  

Terkait dengan era industrialisasi, perkembangan dunia industri 

menuntut kita untuk mencari sumber bahan bakar baru non migas, 

mengingat sebagaimana kita ketahui bersama, persediaan bahan bakar 

migas semakin menipis dan mahal. Melalui pertimbangan tersebut di atas, 

1 
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digunakanlah batubara sebagai sumber bahan bakar pengganti dengan 

pertimbangan bahwa kandungan nilai ekonomis batubara lebih tinggi. 

Penggunaan batubara sebagai sumber bahan bakar menghasilkan residu 

berupa gas dan padatan. Penanganan residu berupa gas dapat dilakukan 

dengan teknik purifikasi gas buangan sebelum dilepas ke udara bebas, 

sehingga diharapkan tidak menimbulkan pencemaran udara yang serius. 

Akumulasi residu berupa padatan yang dijumpai sebagai abu, dapat 

diramalkan akan menimbulkan suatu masalah baru akibat penimbunan 

berkepanjangan jika tidak segera dipersiapkan usaha pemanfaatan yang 

berdaya guna.  

Residu padatan hasil pembakaran batubara berupa abu layang (fly 

ash) dan abu dasar (bottom ash). Komponen terbesar residu padatan yang 

dihasilkan adalah abu layang, yang hampir mencapai 85% dari total abu 

yang dihasilkan (Jumaeri, dkk, 1997), oleh karena itu perlu diupayakan 

usaha pemanfaatan abu layang yang sekaligus dapat menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. Salah satu alternatif pemanfaatan abu layang yang 

dipandang dapat memberikan suatu daya guna bagi keberlangsungan 

kelestarian lingkungan adalah melalui penggunaan abu layang batubara 

sebagai bahan stabilitator bagi ion-ion logam berat pencemar lingkungan, 

seperti Pb, Cd, Zn, As, Cr, Fe, Hg, Ni, Cu dan sebagainya.   

Metode stabilisasi ion-ion logam berat yang terkandung dalam 

limbah cair buangan industri oleh abu layang batubara dilakukan dengan 
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menambahkan bahan yang bersifat pozzolan, seperti campuran abu layang 

dan semen maupun campuran abu layang dan kapur (Ca(OH)2) ke dalam 

limbah cair sehingga dapat terjadi proses solidifikasi setelah waktu 

tertentu. Sifat pozzolan abu layang dipengaruhi oleh adanya silika (SiO2) 

dan alumina (Al2O3) dalam abu layang yang akan bereaksi dengan alkali 

tanah maupun hidroksida alkali oleh adanya air, dimana dengan 

pencampuran kapur dalam jumlah tertentu akan terbentuk kalsium silikat 

hidrat yang dapat secara langsung ikut mengikat ion logam berat yang 

terkandung di dalam air proses, membentuk kisi padatan yang kompak 

dan dapat melindungi diri dari reaksi terhadap asam sehingga ion logam 

berat yang telah terikat melalui proses solidifikasi akan mampu bertahan, 

tetap stabil dan menjadi sulit untuk keluar dari padatan yang terbentuk. 

Dalam penelitian akan dilakukan suatu stabilisasi terhadap ion 

logam berat Fe3+ dan Zn2+ yang terkandung dalam limbah cair buangan 

industri oleh abu layang batubara dengan pencampuran bahan pendukung, 

berupa semen dan kapur, yang melibatkan beberapa parameter, seperti 

kuat tekan, kekuatan ikatan (leachebilitas) dan Kapasitas Netralisasi 

Asam (KNA) bahan padatan (monolit) yang dihasilkan setelah proses 

stabilisasi berlangsung. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah campuran abu layang, semen dan kapur dapat digunakan untuk 

stabilisasi ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ dalam limbah cair buangan 

industri ? 

2. Bagaimana pengaruh perbedaan massa kapur dalam campuran abu 

layang, semen dan kapur, variasi Faktor Air Semen (FAS) dan variasi 

konsentrasi awal terhadap kuat tekan monolit yang dihasilkan setelah 

proses stabilisasi berlangsung ? 

3. Bagaimana pengaruh kondisi pH awal dan perbedaan massa kapur 

dalam campuran abu layang, semen dan kapur terhadap KNA dan 

leachebilitas ion-ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ dalam monolit yang 

dihasilkan setelah proses stabilisasi berlangsung ? 

4. Bagaimana pengaruh  konsentrasi awal dan waktu kontak pada proses 

leaching terhadap leachebilitas dan Kapasitas Netralisasi Asam (KNA) 

pada stabilisasi ion-ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ dalam monolit yang 

dihasilkan setelah proses stabilisasi berlangsung? 

5. Bagaimana perbedaan struktur mikroskopis monolit hasil stabilisasi 

dengan dan tanpa curing dibandingkan dengan abu layang PLTU 

Suralaya dan campuran homogen abu layang, semen dan kapur dilihat 

dari interpretasi spektra inframerah dan pola difraksi sinar X? 
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C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman 

dan perbedaan penafsiran. Adapun penegasan istilah dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Abu layang batubara adalah suatu campuran kompleks sebagai hasil 

perubahan kimia yang berlangsung dalam komponen mineral batubara 

selama pembakaran. (Jumaeri, dkk, 2001) 

2. Kapasitas Netralisasi Asam (KNA) adalah ukuran kemampuan 

monolit dalam menetralkan asam, sebagai bentuk perlindungan 

terhadap serangan leachant berupa asam nitrat yang dinyatakan dalam 

perbandingan selisih jumlah mol ion H+ awal setelah dan sebelum 

proses leaching dengan berat monolit dalam satuan mol.g-1. 

3. Leachebilitas adalah ukuran kemudahan logam dalam bentuk kation 

untuk dapat melepaskan diri dari ikatan dalam suatu padatan oleh 

adanya pengaruh fisika dan kimia yang diberikan pada suatu proses 

leaching, dimana untuk konsentrasi makin kecil setelah proses 

leaching, maka makin kecil pula leachebilitas suatu logam. 

4. Logam berat adalah unsur logam yang memiliki berat jenis di atas 5 

g/cm3 dan atau yang mempunyai sifat-sifat berbahaya bagi makhluk 

hidup, logam tersebut antara lain Pb, Cd, Zn, As, Cr, Fe, Hg, Ni, Cu 

dan sebagainya. 

5. Monolit adalah suatu bahan padatan yang berbentuk kokoh dan kuat. 
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6. Pozzolan didefinisikan sebagai suatu material yang mengandung silika 

dan alumina dimana apabila berdiri sendiri tidak memiliki daya 

sementasi, tetapi apabila tercampur dengan H2O dapat bereaksi 

dengan kalsium hidroksida pada temperatur kamar untuk membentuk 

suatu bahan yang mempunyai daya sementasi. (Priyatama, 

Herry.1993)  

7. Stabilisasi adalah upaya untuk membuat sesuatu menjadi mantap, 

tenang, tidak goyah atau cenderung tetap. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengkaji kemungkinan penggunaan  campuran abu layang, semen dan 

kapur untuk stabilisasi ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ dalam limbah cair 

buangan industri. 

2. Mempelajari pengaruh perbedaan massa kapur dalam campuran abu 

layang, semen dan kapur, variasi Faktor Air Semen (FAS) dan variasi 

konsentrasi awal terhadap kuat tekan monolit yang dihasilkan setelah 

proses stabilisasi berlangsung. 

3. Mempelajari pengaruh kondisi pH awal dan perbedaan massa kapur 

dalam campuran  abu layang, semen dan kapur terhadap KNA dan  

leachebilitas ion-ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ dalam monolit yang 

dihasilkan setelah proses stabilisasi berlangsung. 
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4. Mempelajari pengaruh  konsentrasi awal dan waktu kontak pada proses 

leaching terhadap leachebilitas dan Kapasitas Netralisasi Asam (KNA) 

pada stabilisasi ion-ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ dalam monolit yang 

dihasilkan setelah proses stabilisasi berlangsung. 

5. Mempelajari perbedaan struktur mikroskopis monolit hasil stabilisasi 

dengan dan tanpa curing dibandingkan dengan abu layang PLTU 

Suralaya dan campuran homogen abu layang, semen dan kapur dilihat 

dari interpretasi spektra inframerah dan pola difraksi sinar X.. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh teknik penurunan kandungan ion-ion logam berat 

Fe3+ dan Zn2+ dalam limbah cair buangan industri, sekaligus 

mengadakan pemanfaatan terhadap akumulasi residu bahan bakar 

batubara berupa abu layang melalui metode stabilisasi. 

2. Memperoleh cara peningkatan daya guna dan nilai ekonomis abu 

layang batubara. 

3. Mengurangi kemungkinan pencemaran lingkungan akibat adanya 

ion-ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ dalam limbah cair buangan 

industri yang tidak memenuhi syarat untuk dibuang ke dalam 
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lingkungan melalui perairan menggunakan aplikasi teknik reduksi 

kandungan ion logam berat yang diperoleh.  

4. Membuka kemungkinan diadakannya penelitian lanjutan mengenai 

pemanfaatan padatan hasil stabilisasi yang dapat berdaya guna dan 

bernilai ekonomi.  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Logam Besi (Fe) sebagai Logam Berat 

Lambang unsur besi adalah Fe, dengan nomor atom 26 dan nomor 

massa 55,877. Unsur besi dalam sistem periodik unsur terletak dalam  

golongan VIII periode 4. Besi merupakan logam berat atau logam transisi 

yang tersebar luas dalam sistem hidup. Besi termasuk unsur pokok dalam 

kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan, namun akumulasinya 

dalam jumlah berlebih akan mengganggu kesehatan, terutama pada sistem 

peredaran darah karena dapat menginterferensi ikatan antara haemoglobin 

dengan oksigen, selain itu penumpukan Fe di sumsum tulang belakang 

mengakibatkan gangguan sistem syaraf. 

 Unsur dengan titik lebur 1808 K dan massa jenis 7,674 g/cm3 ini memiliki 

struktur kristal bcc (kubus berpusat badan). Kelimpahan besi dalam kulit bumi 

menduduki urutan kedua setelah aluminium (Al), ditemui dalam bentuk bijih 

besi. Bijih besi yang utama meliputi hematite (Fe2O3), magnetite (Fe3O4), 

limonitte (FeO(OH)) dan siderite (FeCO3).  Konfigurasi elektronik unsur besi 

dapat dituliskan sebagai berikut: 26Fe = [18Ar] 3d6 4s2. Besi murni dapat 

diperoleh melalui pemurnian besi mentah dengan karbon monoksida, 

intermediet berupa pentakarbonil ( Fe(CO)5 ). Karbonil akan terdekomposisi 

oleh pemanasan pada suhu sekitar 250 oC membentuk serbuk besi, reaksinya 

ditulis sebagai berikut: 

 

9 
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       Fe (s) +  CO (g)  Fe(CO)5 (s)  Fe (s) + 5CO (g) 

     ( 250 oC ) 

Besi murni juga dapat diperoleh melalui proses reduksi besi oksida (Fe2O3) 

dengan hidrogen (H2), reaksinya ditulis sebagai berikut: 

 Fe2O3 (s) + 3H2 (g)  2Fe (s) +  3H2O (l)  

Besi oksida (Fe2O3) dapat tereduksi oleh  C dalam bentuk arang karbon , 

sesuai reaksi: 

2Fe2O3 (s) + 3C (s)    4Fe (s) + 3CO2 (g) 

Namun kenyataan pada reaksi pembakaran dalam industri baja, agen 

pereduksi yang digunakan kemungkinan besar adalah karbon monoksida 

(CO). 

Besi dalam keadaan standar  (298 K) berbentuk padat dan berwarna 

keabu-abuan mengkilap. Ion besi yang umum adalah Fe2+ dan Fe3+ dengan 

tingkat oksidasi +2 dan +3. Ion Fe2+ oleh udara akan  teroksidasi dalam larutan 

asam menjadi ion Fe3+. Penambahan (HCO3)- atau (SH)- pada larutan aqua 

Fe2+ akan mengendapkan FeCO3 dan FeS.  

Dalam www.webelements.com disebutkan reaksi kimia besi dengan 

beberapa senyawa yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reaksi besi dengan udara 

Reaksi  oksidasi logam besi dalam udara lembab akan membentuk hidrat 

besi oksida. Pada pemanasan dengan oksigen (O2), dihasilkan oksida besi 

Fe2O3 dan Fe3O4. Reaksinya ditulis sebagai berikut: 

4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) 

http://www.webelements.com/
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3Fe(s) + 2O2(g)  Fe3O4(s) 

2. Reaksi besi dengan air 

Air bebas udara memiliki efek yang kecil pada logam besi, namun 

demikian logam besi mengalami reaksi oksidasi dalam udara lembab 

membentuk hidrat besi oksida. Keadaan tersebut mampu melindungi 

permukaan besi dari reaksi lebih lanjut. 

3. Reaksi besi dengan unsur-unsur halogen 

Besi bereaksi dengan halogen (F2, Cl2 dan Br2) berlebih membentuk ferri 

(besi (III)) halida. Reaksinya ditulis sebagai berikut: 

 2Fe(s) + 3F2(g)  2FeF3 (putih) 

 2Fe(s) + 3Cl2(g)  2FeCl3  (coklat tua) 

 2Fe(s) + 3Br2(g)  2FeBr3 (coklat kemerah-merahan) 

Reaksi tersebut pada iodin tidak berjalan dengan lancar akibat masalah 

termodinamika. Besi (III) terlalu bersifat pengoksidasi dan iodida terlalu 

bersifat pereduksi. Reaksi langsung antara logam besi dengan iodin dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh FeI2. Reaksinya ditulis sebagai berikut: 

 2Fe(s) + I2(g)  FeI2 (s)  (abu-abu) 

4. Reaksi besi dengan asam 

Logam besi larut dengan mudah dalam larutan asam sulfat pada kondisi 

tanpa oksigen membentuk larutan yang mengandung ion Fe2+ dan gas H2. 

Reaksinya ditulis sebagai berikut: 

 Fe(s) + H2SO4(aq)  Fe2+(aq) + SO4
2-(aq) + H2(g) 



 12

Pada prakteknya, Fe (II) dikenal sebagai ion komplek [Fe(OH2)6]2+. 

Keberadaan oksigen dapat menyebabkan beberapa ion Fe2+ teroksidasi 

menjadi ion Fe3+. 

  Vogel (1999:263) menyebutkan bahwa ion besi (III) dalam larutan 

yang sedikit asam menghasilkan pewarnaan merah tua oleh pembentukan 

suatu kompleks besi (III) tiosianat yang tak berdisosiasi: 

Fe3+ + 3 SCN-      Fe(SCN)3 (aq) 

Molekul yang tak bermuatan ini dapat diekstraksi oleh eter atau amil 

alkohol. Selain Fe(SCN)3 terbentuk pula serangkaian ion-ion kompleks, 

seperti: [Fe(SCN)]2+, [Fe(SCN)2]+, [Fe(SCN)4]-, [Fe(SCN)5]2- dan 

[Fe(SCN)6]3-. 

Salah satu reaksi ion besi (III) dengan ion tiosianat dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

 Fe3+(aq) + SCN-(aq)   [Fe(SCN)]2+ (aq) 

                (Sumber: Ibnu, 2004)  

Konsentrasi larutan FeSCN2+ tersebut dapat diperkirakan secara visual 

dengan cara membandingkan cuplikan dengan sederet larutan yang 

diketahui konsentrasinya atau biasa disebut larutan standar. Cara 

menentukan konsentrasi larutan yang lebih baik adalah dengan 

menggunakan kalorimetri, atau akan jauh lebih baik lagi jika menggunakan 

filter fotometer, yang lebih tepat disebut sebagai spektrofotometer. 

Intensitas sinar (I) yang ditransmisi dan diabsorpsi oleh larutan dapat diukur 

menggunakan spektrofotometer. 
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B. Logam Seng (Zn) sebagai Logam Berat 

Lambang unsur seng adalah Zn dengan nomor atom 30 dan nomor 

massa 65,38.  Unsur seng dalam sistem periodik unsur terletak dalam 

golongan II B periode 4 dengan kelimpahan dalam kulit bumi yang relatif 

rendah dibandingkan unsur besi. Konfigurasi unsur seng dapat dituliskan 

sebagai berikut: 30Zn = [18Ar] 3d10 4s2. Unsur dengan titik lebur 692,73 K dan 

massa jenis 7,13 g/cm3 ini memiliki struktur kristal heksagonal. 

Seng di alam diperoleh dari bijihnya dengan sumber utama sphalerite 

((ZnFe)S) yang biasanya terdapat bersama galena (PbS). Kenampakan seng 

berupa logam mengkilat, putih dan mudah ternoda karena seng mudah 

bereaksi dengan asam melepaskan H2 dan menghasilkan ion divalensi. Seng 

dapat larut dalam basa kuat membentuk ion zinkat, dengan reaksi sebagai 

berikut: 

Zn (s)  +  2 OH- (aq)-    ZnO2
2- (aq)  +  H2 (g)   

           (Cotton and Wilkinson, 1989:398) 

Pemanasan seng dalam O2 menghasilkan oksida yang berwarna putih. Logam 

seng tersedia secara komersial sehingga secara umum tidak dibuat khusus di 

laboratorium. Proses galvanising merupakan pelapisan seng pada permukaan 

besi ataupun baja dengan tujuan melindungi besi dan baja dari peristiwa 

korosi. Beberapa reaksi kimia seng disebutkan dalam www.webelements.com, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reaksi seng dengan udara 

Logam seng dapat terbakar di udara membentuk  seng (II) oksida yang 

berwarna putih, sesuai dengan reaksi: 

 2Zn(s) + O2(g)   2ZnO(s)  (putih) 

2. Reaksi seng dengan air  

http://www.webelements.com/
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Seng tidak bereaksi dengan air. 

3. Reaksi seng dengan senyawa halogen 

Seng (II) dibromida dan seng (II) diiodida terbentuk dari reaksi logam 

seng dengan bromin (Br2) dan iodin (I2), reaksinya ditulis sebagai berikut: 

 Zn(s) + Br2(g)   ZnBr2(s)  (putih) 

 Zn(s) + I2(g)   ZnI2(s)  (putih) 

4. Reaksi seng dengan asam 

Logam seng larut perlahan dalam asam sulfat membentuk larutan yang 

mengandung ion Zn2+ dan gas H2, sesuai dengan reaksi: 

 Zn(s) +   H2SO4(aq)  Zn2+(aq) + SO4
2-(aq) + H2(g) 

Pada prakteknya , Zn (II) dikenal sebagai ion kompleks [Zn(OH2)6]2+. 

Reaksi seng dengan asam-asam oksidator seperti asam nitrat (HNO3) 

merupakan reaksi yang sangat kompleks dan tergantung pada kondisi 

reaksi. 

5. Reaksi seng dengan basa 

Logam seng larut dalam larutan yang bersifat alkali seperti kalium 

hidroksida (KOH) membentuk ion zinkat [Zn(OH)4]2-. Larutan yang 

dihasilkan mengandung spesies lain sesuai dengan pereaksi yang 

digunakan. 

Seng merupakan salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan 

hewan dan tumbuh-tumbuhan, seng digunakan secara luas dalam kehidupan 

dan nutrisi dalam bahan makanan. Senyawaan seng ditemukan secara alamiah 

dalam udara, air alami dan zat makanan. Kekurangan seng dalam zat makanan 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan, namun perlu diperhatikan bahwa 

kelebihan seng yang abnormal dapat menyebabkan gangguan kesehatan.  
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C. Abu Layang Batubara 

Abu merupakan sisa yang tertinggal setelah suatu materi mengalami 

peristiwa pembakaran secara lengkap. Secara umum abu batubara dapat 

didefinisikan sebagai materi sisa atau pengotor dari batubara, seperti lempung, 

feldspar, kuarsa yang tidak habis terbakar dan berfungsi dalam proses 

pembakaran sebagian besar dari karbon, hidrogen, sulfur, oksigen dan 

penguapan air yang terkandung dalam batubara. (Prijatama, 1993). Abu 

batubara terdiri dari abu dasar (bottom ash) dan abu layang (fly ash). 

Klasifikasi abu batubara secara umum berdasarkan komposisi unsur makronya 

berdasarkan Damayanti (2000) dan Prijatama (1993) adalah sebagai berikut: 

1. Abu batubara kelas F (hasil pembakaran antrasit/ bittuminous coal) dengan 

kadar Fe tinggi. 

2. Abu batubara kelas F dengan kadar Fe rendah. 

3. Abu batubara kelas C (hasil pembakaran lignit/ subbittuminous coal) 

dengan kadar CaO dan MgO tinggi. 

4. Abu batubara kelas menengah. 

 Abu layang batubara merupakan komponen terbesar dari sisa 

pembakaran batubara berupa abu berwarna keabu-abuan yang sangat halus 

dengan ukuran partikel 1-100 µm, sehingga dapat melayang di udara. 

Komposisi kimia unsur-unsur utama dari abu layang menurut Prijatama 

(1993) dibedakan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

1. Oksida logam asam, antara lain: SiO2, Al2O3, dan TiO2. 

2. Oksida logam basa, antara lain: Fe2O3, CaO, MgO, K2O dan Na2O. 

3. Unsur-unsur lain, seperti P2O5, SO3, sisa karbon dan beberapa unsur lain. 
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Selain unsur-unsur utama tersebut di atas, abu layang juga mengandung unsur 

yang terdapat dalam jumlah sangat kecil, yaitu dengan konsentrasi bpj (ppm), 

antara lain Fe, Pb, Cu, Cd dan lain-lain. Penyebaran unsur-unsur penyusun 

batubara akibat proses pembakaran dapat dibagi menjadi tiga kelompok : 

1. Kelompok unsur yang terkonsentrasi dalam jumlah relatif sama pada abu 

layang dan abu dasar, antara lain meliputi: Al, Ba, Ca, Ce, Co, Eu, Fe, Hf, 

K, La, Mg, Mn, Rb, Sc, Si, Sm, Sr, Ta, Th, dan Ti. 

2. Kelompok unsur yang lebih banyak terkonsentrasi pada abu layang, antara 

lain meliputi: As, Cd, Cu, Ga, Mo, Pb, Sb, S dan Zn. 

3. Kelompok unsur yang terbuang ke atmosfer sebagai uap maupun gas, 

antara lain meliputi: Hg, Cl dan Br.  

Daftar komposisi abu dasar dan abu layang batubara PLTU Suralaya 

sebagai perbandingan komposisi mineral kedua komponen abu batubara, 

disajikan dalam tabel 1: 

Tabel 1.  Komposisi abu batubara PLTU Suralaya 
Jenis senyawa 
Kimia 

Kandungan  (%) 
dalam abu dasar 

Kandungan (%) 
dalam abu layang 

SiO2 
Al2O3
Fe2O3
H2O 
Na2O 
MgO 
K2O 
TiO2
CaO 
MgO 
P2O5
LOI (sisa yang 
tak terbakar) 

70,89 
19,63 
2,84 
2,25 
0,57 
0,53 
0,43 
0,34 
tidak terdeteksi 
- 
tidak terdeteksi 
3,90 

62,68 
20,60 
4,53 
0,23 
3,20 
0,83 
0,36 
2,38 
2,96 
0,83 
0,40 
1,75 
 

Berat jenis 
(g/cm3) 

2,55 2,14 

 (Sumber Prijatama 1993) 
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Selain komponen tersebut di atas Husin (1998) menyebutkan bahwa abu 

layang memiliki kandungan sulfur trioksida (SO3) sebanyak 5%, baik pada 

kelas F maupun C. 

 Dalam perkembangannya, abu layang dimanfaatkan untuk pembuatan 

tanggul, konstruksi jalan, bahan bangunan dan pada sektor semen, dengan 

ketentuan utama memiliki kandungan oksida reaktif, seperti Si, Al, dan Fe yang 

cukup tinggi dan diutamakan memiliki kandungan Mg, C, S dan alkali yang 

rendah. Kandungan utama abu layang adalah senyawa silikat (SiO2) dan 

alumina (Al2O3) yang menyumbangkan sifat  pozzolan abu layang batubara 

sehingga dengan penambahan air akan terbentuk suatu material baru yang 

memiliki sifat pengikat yang terdapat dalam komponen abu layang sebagai fasa 

gelas. Menurut Prijatama (1993), komposisi mineralogi abu layang dibedakan 

menjadi empat: 

1. Fasa gelas berupa aluminium silikat gelas, bertanggung jawab terhadap 

aktivitas  pozzolanik. 

2. Fasa kristal yang terdiri dari mulit, α-kuarsa, hematit, magnetit, diopsit atau 

wolastonit. 

3. Komponen sekunder yang terdiri dari sisa karbon, kapur bebas (CaO) dan 

periklas (MgO). 

4. Unsur-unsur jejak seperti Pb, Cd, Cu, As, Se, Ga dan lain-lain. 

Sebagaimana diketahui, semen merupakan suatu materi yang memiliki 

sifat pengikat sangat kuat, jauh lebih kuat dari sifat  pozzolan abu layang, hal ini 

dikarenakan kandungan CaO dalam semen lebih tinggi dibandingkan abu 

layang. Menurut Austin (1996), kandungan CaO rata-rata pada semen portland 
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biasa (tipe I) mencapai 63,85%. Dengan demikian melalui penambahan CaO, 

sifat pengikat abu layang diramalkan akan dapat bertambah. Campuran antara 

abu layang dan semen dengan perbandingan yang tertentu memungkinkan 

aplikasi penggunaan sebagai bahan pengikat dalam proses stabilisasi yang 

menggunakan prinsip solidifikasi. 

Dalam pemanfaatannya abu layang mempunyai keuntungan dan 

kelemahan. Menurut Hidayat (1993), beberapa keuntungan pemakaian abu 

layang pada beton adalah : 

1. Beton akan lebih kedap air karena kapur bebas yang dilepas pada proses 

hidrasi semen akan terikat oleh silikat dan aluminat aktif yang terkandung di 

dalam abu layang sehingga mempercepat pembentukan silikat gel, yang 

berubah menjadi kalsium silikat hidrat yang akan menutupi pori – pori yang 

terbentuk sebagai akibat dibebaskannya Ca(OH)2 pada beton normal. 

2. Mempermudah pengerjaan beton karena beton lebih plastis. 

3. Mengurangi jumlah air yang digunakan, sehingga kekuatan beton akan 

meningkat. 

4. Dapat menurunkan panas hidrasi yang terjadi, sehingga dapat mencegah 

terjadinya keretakan pada permukaan beton. 

5. Relatif dapat menghemat biaya karena akan mengurangi pemakaian semen. 

Sedangkan Husin (1998) menyebutkan kelemahan pemakaian abu layang 

pada beton adalah sebagai berikut: 

1. Pemakaian abu layang kurang baik untuk pengerjaan beton yang 

memerlukan waktu pengerasan dan kekuatan awal yang tinggi, karena 

proses pengerasan dan penambahan kekuatan betonnya agak lambat yang 

disebabkan karena terjadinya reaksi pozzolan. 
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2. Pengendalian mutu harus sering dilakukan karena mutu abu layang  sangat 

tergantung pada proses (suhu pembakaran) serta jenis batu baranya. 

Abu layang apabila digabungkan dengan semen diharapkan akan 

menghasilkan kuat tekan beton yang lebih tinggi dibandingkan beton normal. 

Adapun peran abu layang adalah sebagai pengisi ruang kosong diantara butiran 

semen dan memberikan sifat hidrolik pada kapur mati yang dihasilkan pada saat 

hidrasi. (Suhud 1993).  

Penambahan kuat tekan beton disebabkan karena abu layang  mempunyai 

butiran yang lebih halus daripada semen portland, yang mempunyai sifat 

hidrolik seperti pozzolan. Dengan sifat pozzolan tersebut, maka terjadi 

perubahan bentuk kapur bebas (Ca(OH)2) sebagai mortar udara menjadi mortar 

hidrolik. Proses tersebut di atas dapat dicermati dalam gambar bagan proses 

hidrasi semen sebagaimana tercantum dalam gambar 1: 

   Proses hidrasi 
        PC + Air (H2O)   Calsium Silicate Hydrate (CHS) 

( Pozzolan Cement ) 
     CaO + H2O = Ca (OH)2 

                   Mortar Udara 
          air (H2O) masuk               
  

         Proses hidrasi  
        PC + Fly ash + Air (H2O)                            Calsium Silicate 
(  Pozzolan Cement )       Hydrate (CSH) 
  

            
Ca (OH)2 + Fly ash  

                                        Mortar Hidrolik 
       air (H2O) tidak dapat masuk lagi           

 
 

Gambar 1. Proses reaksi semen dengan abu layang 
(Shaikh and Feely, 1986.) 
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Hidayat (1993), menyatakan bahwa kapur bebas yang dilepas pada proses 

hidrasi semen terikat oleh silikat dan aluminat aktif yang terkandung di dalam 

abu layang dan menambah pembentukan silikat gel, yang berubah menjadi 

Calsium Silicate Hydrate (CSH) yang akan memasuki pori-pori yang terbentuk, 

sebagai akibat dibebaskannya Ca(OH)2 pada beton normal. 

D. Proses Hot Dipp Galvanizing pada PT Cerah Sempurna 

PT Cerah Sempurna berlokasi di Jalan Walisongo Km 11 No.407 

Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Perusahaan ini 

bergerak dalam bidang industri yang menyediakan jasa galvanis dan produksi 

barang berbahan dasar besi. Proses hot dipp galvanizing atau lazim disebut 

dengan galvanisasi celup panas merupakan suatu proses pelapisan Zn (seng) 

cair pada permulaan logam, terutama besi dan baja sebagai upaya perlindungan 

logam dari ancaman korosi. Fungsi utama hot dipp galvanizing secara garis 

besar sama dengan pengecatan maupun electroplating, dengan kelebihan 

sebagai berikut: 

1. Proses hot dipp galvanizing merupakan suatu sistem pelapisan logam yang 

melibatkan reaksi kimia antara besi maupun baja dengan Zn pada suhu 455-

465o C sehingga Zn yang terikat tidak mudah terkelupas, karena Zn tersebut 

bersenyawa membentuk alloy dengan baja/ besi yang dicelup. 

2. Umur hidup besi/ baja menjadi lebih panjang karena sel-sel karat tidak 

dapat masuk dan tumbuh dalam baja/ besi yang dicelup. 

3. Pelapisan dengan proses hot dipp galvanizing tidak memerlukan 

pemeliharaan khusus, berbeda dengan sistem electroplating dan cat zinc 
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yang memerlukan pemeliharaan setelah 3 tahun akibat sistem proteksi yang 

hanya mampu melapisi tanpa bersenyawa membentuk paduan logam. 

4. Proses hot dipp galvanizing secara operasional dan ekonomis lebih 

menguntungkan. 

Skema proses hot dipp galvanizing dapat dicermati pada gambar 2. sebagai 

berikut : 

  

      

 a                  b                 c            d               e                   f               g 

Gambar 2. Skema proses hot  dipp galvanizing PT Cerah Sempurna. 

Keterangan : 

a = proses pickling 

b = proses rinsing 

c = proses fluxing 

d = proses drying 

e = proses dipping 

f = proses quenching 

g = proses finishing 

Adapun proses hot dipp galvanizing  dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Proses pickling 

Merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam proses galvanis, yaitu 

penghilangan karat yang melapisi material (besi/ baja) dengan menggunakan 

asam kuat agar tidak mengganggu proses pelapisan logam Zn. Sedangkan 

pengotor organik, seperti cat yang melapisi permukaan material dihilangkan 

melalui pembakaran, mengingat pengotor tersebut tidak dapat larut dalam 

asam. 

HCl air Z Zn air 
A
C
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Bak pickling terdiri atas 3 bagian yang  masing-masing berisi larutan 

asam klorida (HCl) dengan kadar berturut-turut: 12-17%, 8-12% dan <8%. 

Besi/ baja dicelupkan pada bak pickling dengan tujuan agar karat yang 

melapisi mudah terlepas sehingga Zn dapat melekat sempurna saat dilakukan 

proses pelapisan dengan celup panas. Material dengan kadar karat sangat 

tinggi tidak dapat langsung dipickling melainkan harus dibakar terlebih 

dahulu dalam bak  dipping yang berisi Zn cair panas. 

Reaksi yang terjadi pada proses pickling adalah sebagai berikut : 

 Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O 

 FeO + HCl   FeCl2 + H2O 

 Fe + HCl   FeCl2 + H2O 

Pada proses pickling yang melibatkan reaksi tersebut di atas, terjadi 

perubahan dalam bak pickling sebagai berikut : 

a. Turunnya kadar larutan asam klorida. 

b. Bertambahnya kadar ion besi. 

2. Proses rinsing 

Merupakan proses pencucian menggunakan air bersih dengan maksud 

untuk menghilangkan sisa asam dan kotoran yang masih tertinggal pada 

permukaan material setelah proses pickling. Untuk menyempurnakan proses 

pencucian, maka dilakukan sirkulasi air agar material benar-benar bebas dari 

asam sehingga proses korosi diharapkan dapat dihindari. Air sisa cucian 

kemudian dialirkan dan ditampung pada instalasi pengolahan limbah yang 

tersedia dalam perusahaan.  
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3. Proses fluxing 

Merupakan proses pencelupan material pada bak berisi larutan ZAC (Zinc 

Amonium Chlorida) yang bertujuan untuk : 

a. Membentuk lapisan perlindungan pada permukaan material terhadap 

oksidasi lebih lanjut sebelum proses galvanisasi. 

b. Meningkatkan daya rekat Zn pada material sehingga dapat terlindungi 

dari korosi secara maksimal. 

Larutan flux dibuat dengan mereaksikan amonium klorida dengan seng 

klorida sehingga terbentuk kompleks ZAC. Reaksi yang terjadi pada 

pembuatan larutan flux dituliskan sebagai berikut: 

 4NH4Cl + ZnCl2   Zn(NH3)4Cl2 + 4HCl 

Pemberian serbuk NH4Cl seringkali dilakukan baik sebelum maupun 

setelah proses fluxing dengan tujuan agar pelapisan zinc dapat menghasilkan 

produk yang lebih sempurna. 

4. Proses drying 

Merupakan proses pengeringan yang bertujuan untuk mengurangi kadar 

air pada material yang terbawa dari proses fluxing agar tidak terjadi ledakan 

akibat perbedaan titik didih air dan bak dipping yang suhunya mencapai 455-

465oC. Pengeringan dapat dilakukan secara sederhana dengan mendinginkan 

di udara terbuka, maupun dengan pemanasan pada temperatur tertentu. Cara 

lain yang dapat dilakukan untuk mengeringkan material adalah dengan 

meletakkan material di atas tungku Zn untuk beberapa waktu sampai kering. 
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5. Proses dipping 

Merupakan proses pelapisan Zn pada material, proses ini merupakan inti 

galvanisasi. Proses dipping dilakukan dengan mencelupkan material ke 

dalam bak berisi seng cair panas dan sedikit EZDA, yaitu paduan seng dan 

aluminium. Penambahan EZDA bertujuan untuk menambah kilau hasil 

galvanis. Proses dipping dilakukan pada suhu 455-465o C  agar Zn selalu 

berada dalam keadaan cair, sehingga dapat melapisi material secara 

menyeluruh.  

Pada proses ini terjadi ikatan metalurgi yang baik antara logam Zn dengan 

besi, karena pada proses ini terjadi perpaduan antar muka (interface 

alloying) yang terbagi atas beberapa lapisan, dari atas ke bawah berturut-

turut: lapisan eta, zeta, delta, gamma dan alpha. Adapun ikatan yang 

terbentuk pada proses galvanizing dapat dilihat dalam tabel 2. berikut: 

Tabel 2. Ikatan yang terbentuk pada proses galvanizing 
No. Jenis lapisan Penyusun lapisan Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Eta 
Zeta  
Delta 
Gamma 
Alpha 

Zn murni 
Fe – Zn 
Fe – Zn 
Fe – Zn 
Fe  

Mudah lepas 
Kadar Fe >20% 
Kadar Fe 10-20% 
Kadar Fe 5-10% 
Material yang dilapisi 

Zat-zat yang terdapat dalam bak dipping antara lain : 

a. Zn (seng) 

Berfungsi sebagai pelapis material agar terlindung dari kontak langsung 

dengan udara bebas sehingga korosi dapat dihindarkan. 
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b. Al (aluminium) 

Berfungsi menambah kilau hasil galvanis, dicampurkan ke dalam bak 

dalam bentuk EZDA yang merupakan suatu campuran Zn dan Al. 

c. Fe (besi) 

Merupakan zat pengotor dalam proses hot dipp galvanizing, berasal dari 

material yang akan membentuk dross dengan Zn di dasar bak. 

d. Pb (timbal) 

Berfungsi sebagai pelindung dasar bak yang terbuat dari baja terhadap 

benturan keras dengan material yang dicelupkan ke dalam bak Zn, 

sehingga bak dapat terhindar dari kebocoran. Pb berada di dasar bak 

dengan ketebalan 10-20 cm. 

Hasil samping proses dipping berupa abu seng (zinc ash) yang dijumpai 

di permukaan bak dan dross yang ditemui berada di dasar bak. Kedua 

senyawa tersebut dapat mempengaruhi penampilan kilau produk, sehingga 

harus ditangani dengan baik. Abu seng yang mengapung di permukaan bak 

diambil dengan cara disapu, sedangkan dross di dasar bak dibersihkan secara 

berkala. PT Cerah Sempurna memberlakukan efisiensi bahan baku dengan 

mengolah limbah padat tersebut untuk bahan tambahan proses dipping. 

6. Proses quenching 

Merupakan tahapan terakhir dalam proses galvanis, yaitu pendinginan 

material yang telah dilapisi Zn, sekaligus pembersihan abu seng yang masih 

melekat. Pada proses ini diperlukan air sebagai pendingin. 
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7. Proses finishing 

Merupakan proses pengecekan terhadap kualitas hasil galvanisasi, 

meliputi penggerendaan jarum-jarum zinc yang terbentuk setelah proses 

dipping dan pengecatan bercak-bercak hitam akibat pelapisan yang kurang 

sempurna. Pengecatan tersebut menggunakan ZRP (Zinc Rice Paint) yang 

memiliki kemampuan melindungi besi dari proses korosi. 

Pada akhir proses hot  dipp galvanizing dihasilkan dua jenis limbah, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Limbah padat 

Limbah padat yang dihasilkan berupa abu seng (zinc ash) dan dross. 

Abu seng merupakan hasil samping dari reaksi pembakaran yang terjadi 

pada awal proses dipping. Sedangkan dross merupakan Fe yang 

terkontaminasi ke dalam flux, yang selanjutnya akan bereaksi dengan Zn di 

dasar bak dipping.  

2. Limbah cair 

Limbah cair yang dihasilkan sebagian besar berasal dari sisa pickling 

dan proses rinsing. Limbah tersebut mengandung berbagai macam 

senyawa, antara lain asam klorida dengan kadar sudah rendah (3-5%), 

FeCl2 dan FeCl3 yang berasal dari Fe yang terakumulasi dalam larutan HCl, 

serta beberapa senyawa logam berat yang terlibat selama proses 

galvanisasi dan pengotor yang berasal dari material, misalnya logam seng, 

krom, tembaga, timbal, aluminium dan sebagainya. Larutan HCl sisa 

proses pickling dikirim ke PT Teknotama Lingkungan Internusa untuk 
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diolah lebih lanjut sesuai kesepakatan AGI (Asosiasi Galvanis Indonesia), 

sedangkan limbah dari proses rinsing dengan Fe tidak terlalu tinggi 

ditangani oleh sendiri oleh PT Cerah Sempurna. 

E. Stabilisasi Ion Logam Berat dengan Abu Layang Batubara 

Stabilisasi ion logam berat dalam limbah cair buangan industri oleh 

abu layang batubara dilakukan melalui pencampuran limbah cair dengan 

bahan berpozzolan sehingga ion-ion logam berat yang terkandung dalam 

limbah cair tersebut akan dapat terikat secara kuat dalam padatan yang 

terbentuk dalam proses solidifikasi. Proses stabilisasi diawali dengan 

terjadinya fiksasi ion-ion logam berat, dimana fiksasi merupakan suatu proses 

yang serupa dengan pengikatan alami dan merupakan lawan ekstraksi. Ion-ion 

logam berat akan menyusup ke dalam matrik pozzolan dan terikat dengan 

kuat, sehingga mengalami suatu bentuk kestabilan terhadap adanya pengaruh 

asam dan pelarutan. 

Untuk memperoleh stabilisasi yang efektif terhadap serangan asam 

dapat dilakukan secara kimia atau fisika. Secara fisika dilakukan dengan cara 

mencegah masuknya asam ke dalam posisi terikatnya ion logam. Sedangkan 

perlindungan secara kimia dilakukan dengan menetralkan asam sebelum 

terjadi kontak langsung dengan ion logam yang terikat. (Jumaeri, dkk, 2001) 

Perpaduan kedua perlindungan seperti tersebut di atas dapat diperoleh dengan 

melakukan stabilisasi ion-ion logam berat dengan menggunakan campuran 

materi yang memiliki sifat  pozzolan -antara lain: campuran abu layang 

dengan semen, campuran abu layang dengan kapur (CaO) dan campuran abu 

layang, semen dan kapur- dengan adanya air. Pencampuran kapur dalam 
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jumlah tertentu akan membentuk kalsium silikat hidrat yang dapat secara 

langsung ikut mengikat ion logam berat yang terkandung di dalam air proses, 

membentuk kisi padatan yang kompak dan dapat melindungi diri dari reaksi 

terhadap asam sehingga ion logam berat yang telah terikat melalui proses 

solidifikasi akan menjadi sulit untuk keluar dari padatan yang telah terbentuk. 

Adapun reaksi pembentukan kalsium silikat hidrat dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

Ca (OH)2  +  SiO2                          CaO. SiO2. H2O                   

2 Ca3SiO5  +  6 H2O                      Ca3Si2O7. 3 H2O  + 3 Ca(OH)2             

2 Ca2SiO4  +  4 H2O                      Ca3Si2O7. 3 H2O  +  Ca(OH)2        

Senyawa kalsium silikat hidrat inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat 

kuat dan keras dari monolit yang terbentuk. Kation logam dalam larutan 

bersama dengan air akan terikat dalam kisi padatan yang kompak. Reaksi 

kalsium hidroksida dengan silika akan berlangsung apabila komponen silika 

dapat larut dalam air yang dicampurkan. Kelarutan silika pada proses ini 

sangat tergantung pada temperatur. Semakin tinggi temperatur pemanasan, 

semakin tinggi pula kelarutan silika. (Jumaeri, dkk, 2001). Adapun proses 

pengerasan semen dapat dilihat pada gambar 3. berikut ini: 

 

Gambar 3. Proses pengerasan semen 
( Seymour and Carraher dalam Jumaeri, dkk, 2004:13 ) 
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 Konsentrasi ion logam sesudah leaching akan menentukan leachebilitas 

(kemudahan logam dalam bentuk kation untuk terlepas kembali dari ikatannya 

dalam suatu padatan oleh pengaruh fisika dan kimia). (Jumaeri, dkk, 1998) 

F. Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

mutu dan struktur beton terhadap fungsinya. Pemeriksaan mutu beton 

terutama kuat tekannya, bertujuan untuk mendukung proses diagnosis dan 

evaluasi, guna menentukan kekuatan dan keamanan beton itu sendiri. Kuat 

tekan merupakan suatu ukuran kekuatan beton terhadap beban yang diberikan 

tiap satuan luas hingga beton menjadi pecah, dinyatakan dalam kg/ cm2. 

Metode pengujian yang dikenal luas dan banyak digunakan adalah uji tekan 

melalui core drilling. Uji tekan dengan metode ini termasuk pengujian yang 

bersifat merusak, dengan uji ini kekuatan beton dapat langsung ditentukan 

sehingga dipandang sebagai metode uji kuat tekan yang paling akurat untuk 

memeriksa kekuatan beton pada struktur yang sudah eksis. 

Sebelum dilakukan pengujian kuat tekan beton, beton harus melalui 

suatu tahapan yang disebut proses curing. Proses curing dilakukan melalui 

perendaman beton dalam air yang cukup, hal ini bertujuan untuk merawat 

beton selama proses pengerasan sekaligus menjaga kelembabannya untuk 

mencegah terjadi keretakan pada permukaan beton. Berdasarkan data pada 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 

(tekMIRA), semen  pozzolan kapur memiliki waktu pengerasan 28 hari 
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dengan kuat tekan 70-101 kg/ cm2 pada hari ke-28. Beberapa faktor dasar 

yang mempengaruhi kuat tekan beton antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor Air Semen (FAS) 

FAS merupakan perbandingan antara air dan semen. Dalam penelitian 

ini, FAS berarti nilai rasio antara volume air dalam ml dengan massa 

campuran pembentuk beton, yaitu abu layang, semen dan kapur. Nilai 

FAS berpengaruh secara fisika  terhadap kemudahan pengadukan pasta 

campuran dan secara kimia mempengaruhi keberlangsungan reaksi antara 

komponen-komponen pembentuk monolit.  

Nilai FAS yang terlalu rendah mengakibatkan adukan sukar dipadatkan 

sehingga pada proses pencetakan timbul banyak rongga udara, hal ini 

menyebabkan beton yang dihasilkan berkualitas rendah. Demikian pula 

halnya jika nilai FAS terlalu tinggi, kekuatan beton cenderung rendah. 

Nilai FAS yang terlalu tinggi menyebabkan adukan pasta memiliki banyak 

pori berisi air, pada saat proses pengerasan sebagian air terserap dan 

sebagian menguap, sehingga pori beton yang telah mengeras akan menjadi 

rongga berisi udara, akibatnya beton menjadi keropos. Dalam suatu 

pengerjaan adukan pasta, harus ditentukan nilai FAS yang sesuai untuk 

mendapatkan kesinambungan antara workabilitas dan kesempurnaan 

proses hidrasi dan pengerasan semen. 

2. Umur monolit 

Kuat tekan beton meningkat sebanding dengan pertambahan umurnya. 

Adapun standar syarat fisika penentu kuat tekan semen portland komposit 
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berdasarkan konsensus tanggal 7 Juli 2004, SNI-15-7064-2004 adalah 

sebagai berikut: 

1)  Kehalusan dengan alat blaine min. 280 m2/ kg. 

2) Kekekalan bentuk dengan autoclave: 

- pemuaian maks. 0,80 %  

- penyusutan maks. 0,20 % 

3) Waktu pengikatan dengan alat vicat: 

- pengikatan awal min.45 menit  

- pengikatan akhir maks.375 menit  

4) Kuat tekan:  

- umur 3 hari min. 125 kg/ cm2

- umur 7 hari min. 200 kg/ cm2

- umur 28 hari min. 250 kg/ cm2

5) Pengikatan semu:  

- penetrasi akhir min. 50 %  

6) Kandungan udara dalam mortar maks.12 % volume  

3. Jenis semen 

Tiap jenis semen memiliki komposisi senyawa pembentuk yang 

berbeda sesuai dengan tujuan peruntukannya. Semen portland memiliki 5 

jenis tipe berbeda, yaitu sebagai berikut: 

1) Tipe I, disebut semen biasa. 

2) Tipe II, merupakan semen dengan kalor pengerasan sedang. 

3) Tipe III, merupakan semen dengan kekuatan awal tinggi. 
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4) Tipe IV, merupakan semen dengan hidrasi rendah. 

5) Tipe V, merupakan semen tahan sulfat. 

G. Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) lazim digunakan 

dalam penentuan konsentrasi suatu unsur logam yang terkandung dalam 

larutan dengan konsentrasi sangat kecil, yaitu dalam bpj (ppm) karena 

dipandang memiliki ketelitian cukup tinggi, cepat dan relatif mudah sebab 

penentuan suatu unsur dapat tetap dilakukan meski tanpa pemisahan terlebih 

dahulu terhadap adanya unsur lain dalam larutan analit, hal ini didasarkan 

pada perbedaan daerah penyerapan energi cahaya. Prinsip analisis kandungan 

unsur dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) pada dasarnya 

merupakan penyerapan energi cahaya pada panjang gelombang tertentu yang 

sesuai dengan karakteristik atom-atom dalam unsur yang dianalisis, yaitu 

ketika suatu atom yang tereksitasi akibat transisi elektronik oleh energi radiasi 

yang dilewatkan padanya kembali ke keadaan dasar (ground state)nya. 

Cara kerja alat SSA meliputi pengkabutan, atomisasi dan radiasi 

cahaya tampak. Pengkabutan berlangsung dalam ruang pengkabutan dimana 

larutan analit akan dihisap masuk ke dalam melalui pipa kapiler halus oleh 

adanya aliran kuat oksigen dan gas bahan bakar yang disemprotkan dalam 

ruang pengkabutan. Oksidan yang sering digunakan yaitu nitrous oksida, 

udara, oksigen dan NO2 sedangkan bahan bakar yang sering dipakai biasanya 

propana, asetilen dan hidrogen. Selanjutnya unsur analit diubah menjadi atom-

atomnya dengan melewatkannya ke dalam nyala. Atom akan berada dalam 
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keadaan tereksitasi setelah terjadi transisi elektronik akibat adanya energi 

radiasi yang dilewatkan padanya. Kembalinya atom dari keadaan tereksitasi ke 

keadaan dasar akan disertai dengan pelepasan sebentuk energi, energi 

tersebutlah yang akan teramati oleh detektor. Skema alat spektrofotometer 

serapan atom tercantum pada gambar 4. berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema alat spektrofotometer serapan atom 
   (Underwood and Day, 1998: 423) 

 
Adapun unit peralatan spektroskopi serapan atom meliputi sistem 

peralatan sebagai berikut: 

Tabung 
katode 

berongga 
Pemenggal 

putar Nyala 
Monokromator Detektor   

a – c 
penguat   Pembacaan   

Motor  

Suplay 
daya  

Bahan bakar 
Sampel  

Oksigen  

1. Sumber radiasi 

Berfungsi sebagai penyedia radiasi dengan energi tertentu, biasanya 

berupa lampu katoda berongga (HCL: Hollow Cathode Lamp) berbentuk 

silinder yang terdiri dari dua jenis elektroda berisi gas mulia bertekanan 

rendah. Salah satu komponen katoda harus merupakan unsur yang akan 

dianalisis, sehingga pemilihan jenis katoda bergantung pada jenis unsur 

yang akan dianalisis kendungannya. Seiring dengan pekembangan ilmu 

pengetahuan, HCLpun semakin berkembang dari mula-mula HCL untuk 

unsur tunggal, menjadi HCL untuk multi unsur. 
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2. Sistem atomisasi 

Merupakan sistem pengubahan unsur dalam larutan menjadi atom-

atom bebas sehingga pada akhirnya akan diperoleh atom-atom dalam 

keadaan tereksitasi (exited state).  

3. Monokromator 

Berfungsi sebagai agen pengubah cahaya tampak dari keadaan 

polikromatik menjadi monokromatik sehingga akan dihasilkan berkas 

cahaya monokromatik yang sesuai dengan panjang gelombang tertentu 

yang dikehendaki. 

4. Detektor  

Berfungsi sebagai pendeteksi intensitas cahaya dengan mengubah 

energi cahaya yang terpancar menjadi energi listrik. 

5. Sistem pencatat (recorder)  

Berfungsi sebagai penampil energi listrik dalam bentuk sinyal yang 

dapat terbaca. 

Intensitas cahaya yang ditransmisi dan diabsorpsi dapat ditentukan 

dengan menggunakan Hukum Lambert Beer:   

A = a.b.c  

Dengan:  A disebut absorbansi 

a  = tetapan yang disebut absorptivitas 

b  = tebal larutan yang dilewati sinar, dan 

c adalah konsentrasi larutan 

A memenuhi hubungan A = log (I0/It), besaran lain yang lazim digunakan 

adalah T (transmitan), sehingga dapat dituliskan: 
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A = log (I0/It) = -log (It/I0) = -log T = a.b.c 

Hukum Lambert-Beer ini berlaku jika larutan tidak terlalu pekat atau encer dan 

sinar yang digunakan adalah sinar monokromatik. 

Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dalam penelitian ini 

digunakan untuk menentukan kandungan ion-ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ 

dalam limbah cair buangan industri sebagai tolok ukur awal dan kandungan 

setelah proses stabilisasi oleh campuran abu layang batubara, semen dan kapur 

sebagai hasil akhir.  

H. Metode Spektrofotometri Inframerah 

Metode spektrofotometri inframerah (IR) digunakan untuk 

menentukan gugus fungsional suatu senyawa melalui prinsip absorpsi cahaya 

inframerah oleh molekul dalam senyawa yang dianalisis. 

Panjang gelombang IR lebih pendek daripada panjang gelombang 

sinar tampak maupun ultra ungu (UV),oleh karena itu IR tidak mampu 

mentransisikan elektron, melainkan hanya menyebabkan molekul bergetar. 

Cuplikan yang dianalisa dapat berupa zat cair atau zat padat. (Hendayana, 

1994). Cara kerja alat spektrofotometri inframerah dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Mula-mula sinar inframerah dilewatkan melalui sampel dan larutan 
pembanding, kemudian dilewatkan pada monokromator untuk 
menghilangkan sinar yang tidak diinginkan (stray radiation). Berkas 
ini kemudian didispersikan melalui prisma atau gratting. Dengan 
melewatkannya melalui slit, sinar tersebut dapat difokuskan pada 
detektor yang akan mengubah berkas sinar menjadi sinyal listrik yang 
selanjutnya direkam oleh rekorder (Khopkar, 1984). 
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Adapun unit peralatan spektrofotometri inframerah meliputi sistem 

peralatan sebagai berikut: 

1. Sumber radiasi. 

2. Monokromator. 

3. Detektor. 

Diagram alat spektrofotometer Inframerah dapat dilihat pada gambar 5. di 

bawah ini: 

 
 

 

 

 
 
Gambar 5. Diagram alat spektrofotometer Inframerah 

  (Fessenden and Fessenden, 1986: 315) 
 

Untuk sampel berupa padatan digunakan teknik pelet KBr yang dibuat 

dengan menekan campuran tumbukan cuplikan sampel dengan kristal KBr 

dalam jumlah kecil hingga terbentuk pelet transparan. 

KBr harus kering dan akan lebih baik bila penumbukan dilakukan di 

bawah lampu IR untuk mencegah terjadinya kondensasi uap dari atmosfer. 

Tablet cuplikan tipis tersebut kemudian diletakkan di tempat sel 

spektrofotometer IR dengan lubang mengarah ke sumber radiasi. (Hendayana, 

1994) 

Sedangkan untuk sampel berupa zat cair, sampel bebas air dioleskan 

pada window KBr, kemudian dipasang pada sel spektrofotometer. Selanjutnya  

Sumber 
caahaya 

Sel 
rujukan 

Sel 
contoh 

Pemenggal 

Kisi  

Ke 
detekor 
dan 
perekam 
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dilakukan pengukuran serapan sehingga diperoleh puncak-puncak gugus 

fungsional sebagai petunjuk struktur molekul sampel. 

Metode spektrofotometer inframerah dalam penelitian ini digunakan 

untuk menentukan karakteristik struktur ikatan dan gugus fungsi padatan yang 

terbentuk. 

I. Metode Difraksi Sinar X 

Metode difraksi sinar X lazim digunakan untuk menentukan struktur 

kristal tunggal berdasarkan pada pola difraksi dari interaksi antara analit 

dengan radiasi elektromagnetik sinar X pada panjang gelombang 0,5-2,5 Å 

dan energi ± 107 eV. Dasar metode ini adalah adanya kekhasan jarak antar 

bidang kristal (d) pada setiap kristal yang berbeda. Metode difraksi sinar X 

diaplikasikan dalam penentuan bentuk geometri dan ukuran kristal tunggal, 

penentuan kemurnian hasil sintesis, identifikasi kristal, pengindeksan bidang 

kristal, penentuan jumlah atom tiap satuan, deteksi senyawa baru, penentuan 

kemurnian hasil sintesis dan sebagainya. Skema alat difraksi sinar X 

tercantum pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Skema alat difraksi sinar X 

(Wahyuni, 2003) 

Tabung Sinar-X 

- Detektor 
- Difraktometer 

(scaler and counter)Rekorder 

- Tempat sampel 

- Goniometer 



 38

Metode analisis dengan difraksi sinar X pada umumnya menggunakan 

susunan alat yang terdiri atas: 

1. Tabung sinar X 

Merupakan bagian instrumen difraksi sinar X yang berupa tabung dan 

berfungsi sebagai tempat produksi sinar X, berisi katoda berupa filamen 

tungsten (W) sebagai sumber elektron dan anoda berupa logam target.  

2. Goniometer 

Merupakan bagian instrumen difraksi sinar X yang masih satu unit dengan 

tempat sampel dan detektor, goniometer akan bergerak memutar selama 

alat beroperasi. 

3. Tempat sampel 

Berupa lempeng logam / plat kaca cekung dengan lubang di tengah untuk 

mengisikan sampel serbuk. Dalam operasi alat, sampel akan berputar 

bersama goniometer dan membentuk sudut terhadap sinar X yang datang. 

4. Detektor 

Berisi gas yang sensitif terhadap sinar X, katoda dan anoda. Sinar X yang 

terdifraksi oleh sampel akan mengenai atom-atom gas sehingga atom-atom 

gas tersebut akan terionisasi sehingga membentuk elektron dan kation, 

selanjutnya elektron tersebut akan menuju katoda dan kation akan menuju 

anoda akibatnya dihasilkan suatu arus listrik.  

5. Difraktometer 

Merupakan bagian alat yang terdiri atas counter dan scaler. Arus listrik 

yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi pulsa yang 
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dapat dihitung oleh counter dan scaler. Counter bertugas mendeteksi 

posisi sudut difraksi, sedangkan scaler bertugas mendeteksi intensitas. 

6. Rekorder 

Merupakan bagian instrumen difraksi sinar X yang digunakan untuk 

menampilkan keluaran yang berupa pola difraksi yang bentuknya tertentu. 

 Metode difraksi sinar X dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui perubahan struktur mikroskopis padatan yang dihasilkan setelah 

proses stabilisasi sehingga memungkinkan penentuan kondisi optimum proses 

stabilisasi. 

 

 

 

 



 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi: 

a. Abu layang batubara yang dihasilkan oleh PLTU Suralaya 

b. Limbah cair buangan industri pelapisan seng dari PT Cerah 

Sempurna Semarang yang mengandung ion-ion logam berat besi 

(Fe3+) dan seng (Zn2+). 

2. Sampel: 

a. Cuplikan abu layang batubara yang dikumpulkan dari beberapa 

tempat penampungan di PLTU Suralaya. 

b. Cuplikan limbah cair yang diambil dari PT Cerah Sempurna 

Semarang. 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas: 

Campuran homogen abu layang, semen dan kapur, larutan HNO3  dan 

ion logam berat Fe3+ dan Zn2+. 

2. Variabel tergantung: 

Kualitas padatan yang dihasilkan setelah proses stabilisasi, meliputi 

kuat tekan, KNA, leachebilitas dan struktur mikroskopis bahan 

padatan (monolit) yang dihasilkan setelah proses stabilisasi 

berlangsung. 

 

40 
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C. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Cetakan dari kuningan berbentuk kubus dengan ukuran 5 x 5 x 5 

cm. 

b. Cetakan monolit dari bahan polietilen. 

c. Alat pengukur kuat tekan merk Wykeham Farrance Engineering 

Slogh, England. 

d. Penyedot vakum. 

e. Shaker 

f. Corong buchner. 

g. Alat penggerus agat. 

h. pH meter merk Hanna instrument. 

i. Ayakan 170 mesh. 

j. Pipet tetes. 

k. Plat tetes. 

l. Seperangkat alat gelas: labu erlenmeyer, gelas kimia, tabung 

reaksi, gelas ukur dan corong gelas. 

m. Seperangkat alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Hitachi 

Polarized Zeeman. 

n. Seperangkat alat spektrofotometer inframerah merk Shimadzu 

8201 PC. 

o. Seperangkat alat difraksi sinar X merk Shimadzu XD – 6000. 

2. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bahan stabilisasi dan pengikat, meliputi: abu layang, semen dan 

kapur. Abu layang yang digunakan berasal dari PLTU Suralaya, 

semen yang digunakan merupakan semen portland tipe I hasil 
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produksi PT Semen Gresik dan kapur yang digunakan berasal dari 

kapur yang dijual di pasaran. 

b. Filtrat limbah cair buangan industri yang mengandung ion-ion 

logam berat besi (Fe3+) dan seng (Zn2+), akan diambil dari PT 

Cerah Sempurna Semarang. 

c. Larutan HNO3 pekat. 

d. Leachant: larutan pH 1, 3, 4 dan 5. 

e. Kertas saring. 

f. Kertas saring whattman 42. 

g. Aquades. 

D. Langkah Kerja 

1. Preparasi awal limbah cair melalui proses penyaringan menggunakan 

corong buchner dan penyedot vakum untuk menghilangkan kotoran 

dan zat tak terlarut yang terikut hingga diperoleh filtrat limbah cair.  

2. Penentuan pH filtrat limbah cair. 

3. Penentuan konsentrasi awal ion-ion logam berat besi (Fe3+) dan seng 

(Zn2+) dalam limbah sebagai tolok ukur awal terhadap kondisi analit 

dengan teknik analisis SSA, menggunakan metode kurva kalibrasi. 

a. Penyiapan larutan standar Fe3+ 2,5 ppm, 5,0 ppm, 7,5 ppm dan 10 

ppm dan larutan standar Zn2+ 0,25 ppm, 0,5 ppm, 1,0 ppm daan 

2,00 ppm dengan cara mengencerkan masing-masing larutan baku 

Fe3+ dan Zn2+ 1000 ppm. 

b. Penentuan kurva kalibrasi dengan mengukur absorbansi masing-

masing larutan standar dan mencari persamaan regresi liniernya. 

c. Pengukuran absorbansi Fe3+ dan Zn2+ standar dalam limbah 

dengan alat SSA. 
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d. Penyiapan analit yang berasal dari 20 ml filtrat limbah cair yang 

kemudian diberi larutan asam nitrat pekat sebanyak 1 ml. 

e. Penentuan konsentrasi Fe3+ dan Zn2+ terlarut dalam limbah cair 

dengan interpretasi  persamaan linier kurva kalibrasi. 

f. Pengenceran limbah dengan tetap mempertahankan pH pada range 

2-3, yaitu 30 kali dan 100 kali. 

g. Penentuan pH setelah pengenceran. 

4. Penyiapan bahan uji  

a. Pencampuran abu layang, semen dan kapur dengan perbandingan 

massa 55:45:0, 55:45:5, 55:45:10 dan 55:45:15 dalam suatu wadah 

polietilen dalam kondisi kering hingga homogen. 

b. Pencampuran material (a) dengan limbah cair yang telah diuji 

hingga terbentuk pasta homogen dengan prosentase filtrat limbah 

terhadap material (a) sebesar 50,3%, 48,0% dan 40,9%. 

c. Penuangan pasta ke dalam cetakan dari kuningan berbentuk kubus 

berukuran 5 x 5 x 5 cm 

d. Penuangan sisa pasta ke dalam cetakan dari bahan polietilen. 

e. Pengerasan pasta dengan cara membiarkan pasta mengering dalam 

udara bebas selama ± 2 hari hingga menjadi monolit padatan yang 

cukup keras. 

f. Perendaman (proses curing) monolit padatan yang berasal dari 

cetakan dari kuningan dalam aquades 250 ml selama ± 28 hari. 

5. Penentuan kuat tekan 

Padatan yang telah mengalami proses curing dikeluarkan dari tempat 

perendaman 1 hari sebelum pengujian kuat tekan. Sebelum pengujian 

dilakukan pengukuran terhadap panjang rusuk-rusuk dan massa 
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padatan. Uji kuat tekan dilakukan menggunakan alat pengukur kuat 

tekan dengan kekuatan pembebanan berkisar antara 2 sampai 3 kg cm-2
 

s-1 hingga monolit pecah. 

6. Penentuan kekuatan ikatan (leachebilitas) dengan metode Zymmels 

yang dimodifikasi.  

a. Monolit  dalam bentuk serbuk 

3 gram monolit serbuk yang telah dihaluskan hingga ukuran 170 

mesh disuspensikan dalam 60 ml leachant HNO3 di dalam labu 

Erlenmeyer 100 ml dengan kondisi pH awal (pH leachant) 

menggunakan variasi 1, 3, 4, dan 5. Suspensi tersebut digojog 

selama 1 menit dengan tangan, lalu diguncang dengan alat shaker  

dengan kecepatan 30 rpm selama 18 jam. Kemudian hasil shaker  

tersebut disaring dengan kertas saring whatman 42 dan selanjutnya 

dilakukan pengukuran terhadap kondisi pH akhir. Langkah 

berikutnya adalah melarutkan supernatan jernih dalam asam nitrat 

(HNO3)  pekat sebanyak 1 ml. Sebagai langkah akhir dilakukan 

pengukuran kandungan ion logam Fe3+ dan Zn2+ dengan metode 

SSA. 

b. Monolit padatan 

Monolit padat yang telah berbentuk kubus direndam dalam 20 ml 

larutan HNO3 untuk tiap gram monolit. pH awal larutan berturut-

turut: 1, 3, 4, dan 5. Larutan hasil rendaman disaring, lalu filtratnya 

ditambah 1 ml larutan HNO3 pekat. Selanjutnya dilakukan 

pengukuran kandungan ion logam Fe3+ dan Zn2+ dengan metode 

SSA. 

 

 



 45

7. Uji Kapasitas Netralisasi Asam (KNA) 

Uji ini dilakukan dengan mengukur pH sebelum dan setelah proses 

leaching, dengan asumsi bahwa selisih pH tersebut merupakan jumlah 

ion H+ yang terlibat dalam proses leaching. Persamaan yang 

digunakan: 

   ∑ mol ion H+ awal - ∑ mol ion H+ akhir 
 KNA  =                                                              mol.g-1 
   berat monolit (padatan) 
 

8. Analisis bahan padatan (monolit) yang dihasilkan setelah proses 

stabilisasi menggunakan metode spektrofotometri inframerah dan 

difraksi sinar X. 

a. Metode spektrofotometri infra merah 

Sampel berupa serbuk dibuat menjadi pelet KBr dengan cara 

menggerus cuplikan padatan bersama kristal KBr dalam mortar 

kecil, kemudian dipres dengan alat pengepres yang berupa 2 sekrup 

besar dan pengunci. Lempeng tipis yang terbentuk ditempatkan 

pada sel spektrofotometer dengan posisi lubang mengarah pada 

sumber radiasi. Selanjutnya alat spektrofotometri inframerah 

dioperasikan hingga diperoleh spektra inframerah dengan panjang 

gelombang dan intensitas tertentu. 

b. Metode difraksi sinar X 

Sampel berupa monolit serbuk dicampur dengan perekat polimer 

dan ditempatkan pada titik pusat kamera silindris. Kemudian 

berkas sinar yang sejajar diarahkan pada sampel sehingga akan 

terbentuk pola difraksi dengan sudut difraksi yang besarnya 

tertentu. 
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DIAGRAM KERJA 

 

 

 

 

 

a. Penyaringan limbah dengan kertas saring, 
menggunakan corong buchner dan penyedot 
vakum 

b. Penentuan pH awal limbah 

Limbah cair industri 

Filtrat limbah cair 
      

    
Analisis logam  Fe3+ dan Zn2+dengan  SSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padatan 

Monolit 

Analit

Pasta homogen 

Pengerasan dalam cetakan kubus 
5 x 5 x  5 cm  dan cetakan polietilen 

Campuran homogen 
abu layang + semen + kapur 

hari 2 +Dibiarkan terbuka  

Diaduk  beberapa menit 

Curing 28 hari 

Analisis Kualitatif: 
a) Inframerah 
b) Difraksi sinar X 

Analisis Kuantitatif:  
a)  Fisika : Kuat tekan 
b) Kimia : Leachebilitas 

dan KNA 

Gambar 7.  Diagram Kerja 
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E. Analisis Data 

1. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

  Penentuan Konsentrasi awal dan akhir ion logam Fe3+ dan 

Zn2+ pada proses leaching dilakukan dengan metode kurva 

kalibrasi SSA dengan menentukan persamaan regresi linier yang 

akan sebagai pedoman. 

2.  Uji kuantitatif 

 Uji kuantitatif dalam penelitian ini meliputi pengukuraan kuat 

tekan, leachebilitas dan Kapasitas Netralisasi Asam (KNA). 

Analisis awal terhadap data hasil pengukuraan kuat tekan dan 

Konsentrasi logam setelah leaching mencakup perhitungan rata-

rata masing-masing data. Selanjutnya dilakukan plot data sehingga 

diperoleh hubungan antara pengaruh variasi massa kapur dalam 

campuran abu laying, semen dan kapur, nilai Faktor Air Semen 

(FAS), konsentrasi awal logam dan waktu leaching terhadap kuat 

tekan dan laechebilitas monolit. Data KNA diperoleh dari selisih 

mol H+ persatuan berat monolit. Selanjutnya dicari hubungan 

antara Konsentrasi awal, pH dan waktu leaching terhadap KNA 

monolit hasil stabilisasi.   

2. Uji kualitatif 

 Uji kualitatif dalam penelitian ini meliputi pengamatan 

terhadap spektra sinar Infra Merah dan pola diraktogran sinar X 

monolit hasil leaching dengan dan tanpa curing yang dibandingkan 

dengan hasil spektra sinar inframerah dan pola difraktogram sinarX 

abu layang PLTU Suralaya dan campuran homogen abu layang, 

semen dan kapur.  

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Langkah awal dalam penelitian ini adalah karakteristik limbah cair 

buangan industri PT Cerah Sempurna. Adapun hasil karakteristik tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Karakter fisik: 

a. Warna : hijau tua pekat. 

b. Memiliki bau khas 

c. Fase : cairan kental tanpa endapan. 

2. Karakter kimia 

a. Sangat asam dengan pH : 0,4. 

b. Konsentrasi Fe : 102.725, 1183 ppm. 

c. Konsentrasi Zn : 25.570, 40533 ppm. 

d. Memiliki sifat korosif. 

 Kualitas hasil stabilisasi ion logam berat besi (Fe3+) dan seng (Zn2+) dalam 

limbah cair PT Cerah Sempurna menggunakan abu layamg batu bara ditentukan 

secara kuantitatif dan kualitatif. Pengujian secara kuantitatif meliputi pengukuran 

kuat tekan, uji leachebilitas dan penentuan KNA. Sedangkan pengujian secara 

kualitatif meliputi analisis spektra inframerah dan difraktogram difraksi sinar X 

serbuk monolit hasil  leaching dengan dan tanpa curing. 
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A. Hasil Uji Kuantitatif 

1. Hasil Uji Kuat Tekan  

Pengujian kuat tekan dilakukan terhadap monolit berbentuk kubus 

dengan panjang sisi masing-masing 5 cm sebanyak 3 buah, untuk tiap 

variasi komposisi campuran menggunakan alat pengukur kuat tekan 

dengan kekuatan pembebanan berkisar antara 2-3 kg cm-2 s-1 hingga 

monolit pecah. Pada pengujian kuat tekan monolit dilakukan variasi 

sebagai berikut: 

a. Variasi massa kapur dalam campuran, yaitu dengan komposisi AL: S: 

K = 55: 45: 0, 55: 45: 5, 55: 45: 10 dan 55: 45: 15. 

b. Variasi Faktor Air Semen (FAS), yaitu 0,480 dan 0,503 dengan 

pengenceran 30x dan FAS 0,409 dengan pengenceran 100x. 

c. Variasi konsentrasi dengan pengenceran limbah 30x dan 100x. 

Pengujian monolit-monolit tersebut dilakukan setelah proses curing 

selama 28 hari. Dari kokoh beton yang diperoleh dilakukan konversi 

untuk mendapatkan nilai kuat tekan yang setara dengan standar uji melalui 

kalkulasi umur beton 28 hari, hal ini dilakukan karena monolit diuji pada 

umur lebih dari 28 hari. 

1) Pengaruh variasi massa kapur pada campuran dan FAS terhadap 

kuat tekan monolit rata-rata 

Pengujian dilakukan untuk FAS monolit yang berbeda pada 

konsentrasi ion logam yang sama. Nilai kuat tekan rata-rata monolit 

disajikan dalam tabel 3. 
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Tabel 3. Pengaruh variasi massa kapur pada campuran dan FAS 
terhadap  kuat tekan monolit 

 

Kuat tekan rata-rata (kg/ cm2) Perbandingan massa 
abu layang, semen dan 

kapur (AL : S : K) 
Air : padatan 

45 : 100 
(FAS = 0,503) 

Air : padatan 
47,5 : 100 

(FAS = 0,480) 
55 : 45 : 0 151,3803 143,0770 
55 : 45 : 5 197,4520 166,9233 
55 : 45 : 10 198,7683 200,0427 
55 : 45 : 15 192,1867 132,4787 

 

Hubungan variasi massa kapur dalam campuran dan FAS terhadap 

kuat tekan rata-rata monolit disajikan dalam gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik  hubungan perbandingan massa AL:S:K 
dengan kuat tekan rata-rata 

Dari harga tabel dan pola grafik di atas, teramati bahwa kuat 

tekan monolit yang terbentuk pada kedua nilai konsentrasi berbeda 

terus meningkat, berturut-turut mulai dari massa kapur 0 gram, 5 gram 

dan 10 gram, kemudian menurun pada massa kapur 15 gram.  
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Penambahan kapur (CaO) mampu meningkatkan sifat pengikat 

abu layang. Peningkatan massa kapur yang ditambahkan 

menyebabkan semakin banyak senyawa Ca(OH)2 yang terbentuk, 

menghasilkan semakin banyak senyawa kalsium silikat hidrat dan 

kalsium aluminat hidrat yang meningkatkan sifat pengikat abu layang, 

sehingga menambah kuat tekan monolit yang terbentuk. Penurunan 

kekuatan tekan pada penambahan kapur 15 gram diakibatkan oleh 

sifat kapur yang berkecenderungan membentuk rongga pada monolit 

setelah mengeras, sehingga monolit menjadi keropos. 

Pada FAS yang lebih besar, komponen-komponen dalam 

campuran dapat bercampur rata sehingga reaksi antara komponen-

komponen tersebut cenderung lebih mungkin Bertambahnya jumlah 

zat cair yang ditambahkan, menyebabkan semakin banyak senyawa 

kalsium silikat hidrat dan kalsium alumina hidrat yang dihasilkan dari 

proses hidrasi semen. Senyawa kalsium silikat hidrat dan kalsium 

aluminat hidrat tersebut selanjutnya membentuk massa yang lebih 

rapat, menghasilkan padatan yang keras sehingga monolit memiliki 

kuat tekan tinggi. 

Air yang cukup akan memudahkan pengerjaan adukan campuran 

sehingga homogenisasi maksimal. Penambahan limbah cair yang lebih 

sedikit mengakibatkan homogenisasi pasta yaitu melalui proses 

pengadukan manual menjadi lebih sulit, karena pasta agak kaku 

sehingga homogenitas campuran kecil dan reaksi hidrasi semen 
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menjadi kurang sempurna, akibatnya kuat tekan semen menjadi 

rendah. 

Pada penambahan massa kapur yang sama, kuat tekan monolit 

menurun, sebanding dengan penurunan FAS, kecuali pada 

penambahan massa kapur 10 gram. Terjadinya pengecualian yaitu 

kenaikan kuat tekan yang berbanding terbalik dengan penurunan FAS 

tersebut disebabkan oleh homogenitas yang kurang sempurna pada 

proses pengerasan monolit, yang menyebabkan reaksi pembentukan 

senyawa kalsium silikat hidrat dan kalsium aluminat hidrat tidak 

optimum sehingga kecenderungan pembentukan rongga lebih banyak, 

akibatnya monolit yang dihasilkan memiliki kuat tekan rendah. Pada 

perbandingan massa AL:S:K = 55:45:10 untuk FAS 0,503 

kemungkinan besar adukan pasta pada saat proses pencetakan monolit 

mengalami kelebihan air yang menyebabkan pelebaran jarak antar 

bahan pengikat sehingga massa padatan menjadi kurang berkaitan 

akibat rongga udara dari air yang menguap selama masa pengerasan 

monolit. 

2) Pengaruh Konsentrasi Ion Logam dengan Kuat Tekan Rata rata 

Pada penelitian digunakan dua macam pengenceran limbah, 

yaitu 30x dan 100x untuk mendapatkan variasi konsentrasi ion logam 

besi dan seng. Dalam pembuatan bahan uji tidak digunakan limbah 

asli tanpa pengenceran, hal ini disebabkan oleh pertimbangan sebagai 

berikut: 
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a. Keasaman limbah dan konsentrasi awal ion logam yang terlalu 

tinggi, yaitu: 

(1). pH awal limbah : 0,4 

(2). Konsentrasi awal Fe : 102.725, 1183 ppm  

(3). Konsentrasi awal Zn2+ : 25.570, 40533 ppm. 

dikhawatirkan menyebabkan proses stabilisasi tidak berlangsung 

baik. 

b. Keadaan fisik limbah yang terlalu pekat dan kental menyulitkan 

proses homogenisasi campuran. 

c. Waktu pengerasan pasta yang melebihi 7 hari tidak sesuai dengan 

ketentuan umum uji kuat tekan. 

Hasil uji kuat tekan rata-rata berdasarkan data yang diperoleh 

disajikan pada tabel 4. berikut: 

Tabel 4. Pengaruh konsentrasi ion logam dengan kuat tekan rata-rata 

Kuat tekan rata-rata (kg/ cm2) Perbandingan massa 
abu layang, semen dan 

kapur (AL : S : K) 
C0 Fe = 3424,171 ppm 
C0 Zn =  852,352 ppm 

C0 Fe = 1027,251 ppm 
C0 Zn =  255,706 ppm 

55 : 45 : 0 151,3803 294,8617 
55 : 45 : 5 197,4520 308,0257 
55 : 45 : 10 198,7683 315,9237 
55 : 45 : 15 192,1867 308,0253 

Hubungan variasi massa dan FAS terhadap kuat tekan rata-rata 

monolit disajikan dalam grafik di bawah ini: 
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Gambar 9. Grafik Hubungan perbandingan konsentrasi ion logam 
dengan kuat tekan rata-rata 

0,409 

 

Terlihat bahwa kuat tekan monolit berbanding terbalik dengan 

konsentrasi awal ion logam besi dan seng. Makin kecil faktor 

pengenceran, dalam hal ini berarti keadaan konsentrasi ion logam 

lebih besar, nilai kuat tekan memiliki kecenderungan makin kecil. Hal 

ini dikarenakan homogenitas yang kurang dan keterbatasan jumlah 

pori dari senyawa silikat yang terbentuk sehingga pada konsentrasi 

tinggi, ion logam tidak seluruhnya mampu dijebak dalam kisi padatan 

yang terbentuk. Keasaman limbah yang cukup tinggi yaitu: 

(1). pH limbah dengan pengenceran 30x : 1,9 

(2). pH limbah dengan pengenceran 100x : 2,7 
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                      juga ikut andil dalam rendahnya kuat tekan monolit yang terbentuk, 

karena reaksi hidrasi semen menjadi terhambat. 

Pada keadaan yang lebih asam, reaksi hidrasi menjadi sedikit 

terganggu karena terjadi reaksi penetralan terlebih dahulu sehingga 

pembentukan kalsium silikat hidrat dan kalsium aluminat hidrat 

terhambat. Adapun reaksi penetralan yang dimaksudkan di atas, dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

CaO + H2O             Ca(OH)2

Ca(OH)2 + H+          H2O + Ca2+

Namun demikian, pada sisi lain reaksi netralisasi sangat penting 

karena dapat membentuk pasta yang mendekati keadaan netral 

sehingga memenuhi syarat reaksi hidrasi untuk keadaan reaksi pada 

suasana yang netral. Semakin besar massa kapur yang ditambahkan 

pada adukan pasta monolit, kuat tekan semakin meningkat. Namun 

terjadi kelebihan setelah penambahan kapur sebanyak 15 gram, hingga 

menyebabkan terbentuk rongga pemacu kekeroposan dan 

terlampauinya kondisi yang mendekati netral menjadi basa. Akibatnya 

kuat tekan akan mengalami penurunan pada komposisi campuran 

AL:S:K = 55:45:10. 

  Pada konsentrasi lebih rendah, kepekatan dan kekentalan limbah 

berkurang, sehingga homogenitas campuran pembentuk pasta pada 

saat pengadukan lebih tinggi, menghasilkan padatan yang lebih rapat 

dan kompak.  
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  Penambahan massa kapur yang meningkat pada konsentrasi ion 

logam yang sama meningkatkan pula kuat tekan monolit hingga 

mencapai titik optimum, yaitu pada perbandingan massa AL: S: K = 

55: 45: 10 dan menurun kembali pada penambahan massa kapur 15 

gram.  

Secara umum berdasarkan hasil pengujian kuat tekan monolit yang 

terbentuk, dapat dikatakan bahwa monolit hasil stabilisasi ion logam 

berat besi (Fe3+) dan seng (Zn2+) limbah cair proses hot dipp 

galvanizing memiliki rata-rata kuat tekan yang cukup tinggi. Kuat 

tekan yang dapat dicapai monolit, baik pada keadaan optimum 

maupun tidak, untuk berbagai variasi FAS memenuhi standar kuat 

tekan tekMIRA, yaitu 70-101 kg/ cm2. Kokoh beton monolit pada 

berbagai variasi massa kapur dengan pengenceran limbah 100x dan 

FAS 0,409 memiliki rata-rata kuat tekan di atas standar kuat tekan 

semen portland komposit berdasarkan SNI-15-7064-2004 yang 

menetapkan kuat tekan rata-rata 250 kg/ cm2 pada umur 28 hari. Hal 

ini berarti monolit hasil stabilisasi memiliki ketahanan tekan yang baik 

dan dapat digunakan sebagai bahan bangunan tertentu. 

 

2. Hasil Uji Leaching 

Uji leaching dilakukan terhadap monolit serbuk dan padatan untuk 

mengetahui leachebilitas Fe dan Zn yang telah terjebak dalam kisi padatan 

monolit sesudah melewati tahapan leaching menggunakan leachant 
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larutan asam nitrat dengan pH 1, 3, 4 dan 5. Penentuan konsentrasi logam 

Fe dan Zn yang terleaching dilakukan menggunakan SSA dengan metode 

kurva kalibrasi. Selanjutnya, persamaan regresi linier yang diperoleh 

digunakan sebagai acuan penentuan konsentrasi ion logam. Data 

absorbansi larutan standar Fe dapat diamati pada tabel 5.  

Tabel 5. Absorbansi larutan standar Fe 

Konsentrasi larutan 
standar logam Fe 

(ppm) 

 
Absorbansi 

0,0 0,000 
2,5 0,034 
5,0 0,077 
7,5 0,122 
10,0 0,167 

Sehingga dapat ditentukan kurva kalibrasinya sebagai berikut: 

Grafik Absorbansi Standar Fe

y = 0.0169x - 0.0044
R2 = 0.9972
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Gambar 10. Kurva kalibrasi larutan standar Fe 

 Dari kurva tersebut diperoleh persamaan regresi linier: 

 y = 0,01688x – 0,0044 dengan r = 0,99861 
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Sedangkan data absorbansi larutan standar Zn dapat diamati pada tabel 6. 

berikut: 

Tabel 6. Absorbansi larutan standar Zn 

Konsentrasi 
larutan standar 

logam Zn (ppm) 

 
Absorbansi 

0,00 0,000 
0,25 0,041 
0,50 0,079 
1,00 0,177 
2,00 0,352 

 
Sehingga dapat ditentukan kurva kalibrasinya sebagai berikut: 

Grafik Absorbansi Standar Zn

y = 0.1776x - 0.0034
R2 = 0.9992
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 Gambar 11. Kurva kalibrasi larutan standar Zn 

 Dari kurva tersebut diperoleh persamaan regresi linier: 

 Y = 0,1776x – 0,034 dengan r = 0,99961724 

1)  Leaching monolit dalam bentuk serbuk 

a. Pengaruh variasi pH dan massa kapur dalam campuran terhadap 

leachebilitas ion logam Fe dan Zn 

 Hasil uji pengaruh variasi pH dan massa kapur dalam campuran  

terhadap leachebilitas monolit serbuk hasil stabilisasi ion logam Fe pada 
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pH 1,3, 4 dan 5 dengan konsentrasi awal 3424,170611 ppm, selama 18 

jam disajikan dalam tabel 7. 

Tabel 7. Pengaruh variasi pH dan massa kapur dalam campuran 
terhadap leachebilitas ion logam Fe. 

 
Leachebilitas Fe3+ 

pH AL:S:K 
55:45:5 

AL:S:K 
55:45:10 

AL:S:K 
55:45:15 

1 5,284 1,898 ttd 
3 3,636 1,641 ttd 
4 3,597 ttd ttd 
5 1,779 ttd ttd 

 Dari tabel terlihat bahwa Fe terleaching lebih banyak pada kondisi 

pH rendah atau sangat asam. Leachebilitas Fe mengalami penurunan 

dengan adanya kenaikan pH leachant. Pada massa kapur yang sama, 

kenaikan pH menyebabkan kondisi makin basa, sehingga asam yang 

bertugas sebagai penyerang menjadi semakin lemah. Saat penambahan 

massa kapur 10 gram, ion logam Fe hanya terleaching pada pH 1 dan 3, 

sedangkan saat penambahan massa kapur 15 gram sama sekali tidak ada 

ion logam Fe yang terleaching. 

 Penambahan kapur dalam campuran pembentuk monolit 

menyebabkan monolit bersifat basa. Kenaikan massa kapur dalam 

campuran AL:S:K menurunkan leachebilitas Fe, hal ini dikarenakan 

sifat alkalis monolit. Semakin basa monolit maka akan semakin sulit 

ditembus oleh leachant, karena larutan asam nitrat telah ternetralkan 

pada permukaan monolit. 
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 Adapun hasil uji leaching monolit serbuk hasil stabilisasi ion 

logam Zn pada pH 1,3, 4 dan 5 dengan konsentrasi awal 852,352 ppm, 

selama 18 jam disajikan dalam tabel 8. 

Tabel 8.  Pengaruh variasi pH dan massa kapur dalam campuran 
terhadap leachebilitas ion logam Zn. 

 
Leachebilitas Zn2+ 

pH AL  :  S  : K 
55 : 45 : 5 

AL  :  S  : K 
55 : 45 : 10 

AL  :  S  : K 
55 : 45 : 15 

1 2,399 0,090 ttd 
3 2,215 ttd ttd 
4 1,751 ttd ttd 
5 1,397 ttd ttd 

 Analog dengan hasil uji leaching ion logam Fe, leachebilitas ion 

logam Zn semakin menurun dengan kenaikan pH dan penambahan 

massa kapur dalam campuran AL:S:K. Saat penambahan massa kapur 

10 gram, ion logam Zn hanya terleaching pada pH 1 dan saat 

penambahan massa kapur 15 gram, ion logam Zn tidak terleaching sama 

sekali. 

 Sifat alkalis campuran AL:S:K yang tinggi memaksa sebagian 

besar asam nitrat yang bertugas sebagai leachant untuk menetralkan 

alkalinitas monolit sebelum menyerang, sehingga hanya mampu 

memutus sebagian kecil ikatan logam yang terdapat dalam monolit yang 

terbentuk. 

b. Pengaruh variasi pH dan konsentrasi awal logam  terhadap 
leachebilitas logam Fe dan Zn 

 Hasil uji pengaruh variasi pH dan konsentrasi awal logam  

terhadap leachebilitas monolit serbuk hasil stabilisasi ion logam Fe pada 
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pH 1,3, 4 dan 5 dengan perbandingan massa AL:S:K = 55:45:10, selama 

18 jam disajikan dalam tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh variasi pH dan konsentrasi awal terhadap 
leachebilitas ion logam Fe. 

 
Leachebilitas Fe3+ 

pH C0 =  3424,17060 ppm C0 = 1027,25118 ppm 
1 1,898 0,900 
3 1,641 ttd 
4 ttd ttd 
5 ttd ttd 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi pH, 

leachebilitas Fe makin kecil. Ion logam Fe terleaching hanya pada pH 1 

dan 3, untuk konsentrasi Fe 3424,17061 ppm dan pada pH 1 untuk 

konsentrasi Fe 1027,25118 ppm. Hal ini berarti bahwa semakin kecil 

konsentrasi Fe yang digunakan dalam proses stabilisasi, maka semakin 

optimal ikatan logam yang terbentuk dalam kisi padatan, sehingga 

semakin sulit untuk diputus oleh leachant. Semakin tinggi konsentrasi 

ion logam, kisi-kisi padatan yang terbentuk tidak seluruhnya mampu 

menjebak ion-ion di sekitarnya, karena keterbatasan jumlah pori 

senyawa silikat dalam monolit. 

Sedangkan hasil uji leaching monolit serbuk hasil stabilisasi ion 

logam Zn pada pH 1,3, 4 dan 5 dengan perbandingan massa AL:S:K = 

55:45:10, selama 18 jam disajikan dalam tabel 10. 

Tabel 10.  Pengaruh variasi pH dan konsentrasi awal terhadap 
leachebilitas ion logam Zn. 

 
Leachebilitas Zn2+   

pH C0 = 839,01350 ppm C0 = 251,70405 ppm 
1 2,399 ttd 
3 2,215 ttd 
4 1,751 ttd 
5 1,397 ttd 
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Leachebilitas ion logam Zn hanya teramati pada pH 1 untuk 

konsentrasi Zn 852,35234 ppm, sedangkan pada konsentrasi Zn 

255,70570 ppm ion logam Zn tidak ada yang terleaching. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kation logam dalam larutan selama proses 

stabilisasi berlangsung telah terikat dalam kisi padatan yang sangat 

kompak, sehingga mampu bertahan dari serangan asam kuat dari luar. 

c. Pengaruh variasi pH dan waktu leaching terhadap leachebilitas 
logam Fe dan Zn 

 Hasil uji pengaruh variasi pH dan waktu leaching terhadap 

leachebilitas logam Fe dan Zn dalam monolit serbuk hasil stabilisasi ion 

logam Fe  dan Zn pada pH 1,3 dan 5 disajikan dalam tabel 11. 

Tabel 11. Pengaruh variasi pH dan waktu leaching terhadap 
leachebilitas ion logam Fe dan Zn. 

 
Leachebilitas Fe3+

(C0 = 3424,171 ppm) 
Leachebilitas Zn2+

(C0 = 852,352 ppm) 
 

pH 
 t = 1 jam t = 18 jam t = 1 jam t = 18 jam 
1 0,253 1,898 ttd 0,090 
3 ttd 1,641 ttd ttd 
5 ttd ttd ttd ttd 

Tabel 11. di atas memperlihatkan bahwa pada proses leaching ion 

logam selama 1 jam hanya mampu memaksa lepas ion logam Fe pada 

pH 1 sebanyak 0,253 ppm, sedangkan ion logam Zn tidak terleaching 

sama sekali. Waktu kontak antara asam nitrat dan monolit selama proses 

penggojogan yang lebih singkat menyebabkan interaksi antara leachant 

dengan ikatan logam Fe dan Zn dalam monolit lebih sedikit, sehingga 

kesempatan untuk memutus ikatan logam tersebut menjadi terbatas. 

Pada rentang waktu leaching 18 jam, tersedia cukup waktu bagi asam 
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nitrat untuk menyerang ikatan logam dalam monolit, sehingga mampu 

meleaching ion logam Fe dan Zn pada pH yang rendah, yaitu pada pH 1 

dan 3 untuk ion logam Fe dan pada pH 1 untuk ion logam Zn. 

d. Pengaruh pH dan curing terhadap leachebilitas logam Fe dan Zn 

Proses curing menjaga monolit tetap berada dalam keadaan segar dn 

lembab sehingga segala proses kimia dan fisika di dalam monolit dapt 

berlangsung sempurna dan tidak terjadi keretakan pada permukaan 

monolit. Monolit tanpa curing disimpan dalam wadah polietilen rapat 

selama proses pengerasan hingga masa pengujian. Umur monolit dengan 

dan tanpa curing sama pada saat dilakukan uji leaching.  

Hasil uji pengaruh variasi pH dan curing terhadap leachebilitas 

logam Fe dan Zn dalam monolit serbuk hasil stabilisasi pada pH 1,3 dan 

5 disajikan dalam tabel 12. 

Tabel 12. pengaruh variasi pH dan curing terhadap leachebilitas logam Fe 
dan Zn dalam monolit serbuk hasil stabilisasi 

 
Leachebilitas Fe3+

(C0 = 3424,171 ppm) 
Leachebilitas Zn2+

(C0 = 852,352 ppm) 
 

pH 
 Dengan curing Tanpa curing Dengan curing Tanpa curing
1 1,898 0,555 0,090 ttd 
3 1,641 0,275 ttd ttd 
5 ttd ttd ttd ttd 

 Leachebilitas  ion logam Fe dan Zn yang telah melalui proses 

curing lebih tinggi dibandingkan leachebilitas  ion logam tanpa curing. 

Hal ini dimungkinkan terjadi karena selama proses curing monolit 

berinteraksi dengan aquades sebagai curing agent selama 28 hari terus 
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menerus sehingga menyebabkan monolit selalu berada dalam kondisi 

lembab, akibatnya dapat mempermudah leachant untuk menembusnya.   

2) Leaching monolit dalam bentuk padatan 

Leaching monolit dalam bentuk padatan utuh pada monolit tanpa 

curing dilakukan dengan kondisi pH awal 3 dan perbandingan komposisi 

campuran AL:S:K = 55:45:10. Adapun perbandingan hasil leaching 

monolit dalam bentuk padatan utuh dengan monolit dalam bentuk serbuk 

dapat diamati pada tabel 13. 

Tabel 13. Perbandingan hasil leaching monolit padatan utuh dengan 
monolit serbuk 

 
Konsentrasi akhir (ppm) No. Bentuk 

monolit 
Massa 
(gram) 

Volume HNO3
(ml) Fe3+ Zn2+

1. Padatan 20,41 408,20 15,174 3,180 
2. Serbuk 3,00 60,00 0,275 ttd 

Konsentrasi ion logam hasil leaching lebih besar untuk monolit 

dalam bentuk padatan utuh daripada monolit dalam bentuk serbuk. Hal 

ini dimungkinkan oleh kondisi monolit yang tidak melewati masa curing 

dengan aquades, akibatnya kelembaban monolit menjadi rendah, 

sehingga pembentukan kisi padatannya kurang sempurna jika 

dibandingkan dengan monolit yang melewati masa curing sebelum 

dileaching. Monolit yang melewati masa curing lebih dapat 

menyempurnakan diri dengan adanya bantuan aquades sebagai curing 

agent. Pembentukan kisi padatan yang kurang sempurna mengakibatkan 

ion-ion logam berat besi dan seng tidak terjebak secara kuat, sehingga 

lebih mudah terleaching dengan adanya serangan asam dari luar. 
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Keasaman monolit tanpa curing setelah proses leaching mengalami 

penurunan, yaitu dari pH=3 menjadi 0,4. Fenomena ini juga merupakan 

imbas lain dari tidak dicuringnya monolit sebelum proses leaching. 

Penurunan pH monolit tersebut disebabkan karena limbah cair yang 

digunakan dalam pembuatan pasta bersifat sangat asam dan cenderung 

mengumpul di dasar cetakan selama proses pengerasan, sehingga pada 

akhir masa leaching dengan asam nitrat, akan terikut dalam leachant. 

Sedangkan untuk monolit dengan curing, H+ yang mengumpul di dasar 

cetakan telah terikut bersama aquades setelah monolit diangkat dari 

wadah curing, sehingga monolit pada akhir proses leaching bersifat 

lebih basa dan pH akhir leachant mengalami kenaikan. 

Leachebilitas ion logam berat besi (Fe3+) dan seng (Zn2+) monolit 

hasil stabilisasi, baik dengan maupun tanpa curing sangat kecil 

dibandingkan dengan konsentrasi Fe dan Zn dalam limbah cair yang 

digunakan. Hal ini dapat tercapai karena monolit yang terbentuk mampu 

bertindak sebagai padatan yang menjebak ion-ion logam Fe dan Zn 

dalam kisi padatan yang kompak sehingga ion-ion logam Fe dan Zn 

tersebut mampu bertahan, tetap stabil dan akan sulit untuk diputus, 

terlepas maupun keluar oleh adanya serangan leachant pada pH sangat 

asam sekalipun. Adapun perbandingan berat (dalam gram) antara ion 

logam dengan campuran AL:S:K = 55:45:10 adalah sebagai berikut: 

1. Ion logam Fe = 1 : 580,6 

2. Ion logam Zn = 1 : 2.334,4 
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3. Penentuan Nilai Kapasitas Netralisasi Asam 

Pada penentuan nilai KNA digunakan leachant berupa asam nitrat 

dengan pH 1, 3, 4 dan 5 sebagai pH awal leaching. Pengamatan 

dititikberatkan pada perbedaan pH awal dan pH akhir selama proses 

penentuan nilai KNA. Selisih pH tersebut merupakan jumlah ion H+ yang 

terlibat dalam proses leaching. Nilai KNA ditentukan berdasarkan selisih 

jumlah mol ion H+ awal dan akhir proses untuk tiap gram monolit.   

1) Pengaruh variasi  pH dan massa kapur dalam campuran AL:S:K 
terhadap nilai KNA 

Penentuan nilai KNA dengan  variasi  pH dan massa kapur 

dalam campuran AL:S:K disajikan dalam tabel 14. 

Tabel 14. Pengaruh variasi  pH dan massa kapur dalam campuran 
AL:S:K terhadap nilai KNA 

 
KNA (mol.g-1) pH 

leachant 55 : 45 : 5 55 : 45 : 10 55 : 45 : 15 
1 3,33333.10-2 3,33333.10-2 3,33333.10-2

3 3,33333.10-4 3,33333.10-4 3,33333.10-4

4 3,33333.10-5 3,33333.10-5 3,33333.10-5

5 3,33333.10-6 3,33333.10-6 3,33333.10-6

Terlihat bahwa nilai KNA tersebut tidak dipengaruhi oleh 

perubahan massa kapur dalam campuran AL - S – K. Harga KNA 

turun sebesar 10-1 setiap kenaikan satu satuan pH. 

2) Pengaruh variasi  pH dan konsentrasi awal logam terhadap nilai 
KNA 

Penentuan nilai KNA dengan  variasi  pH dan konsentrasi awal 

logam disajikan dalam tabel 15. 
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Tabel 15.  Pengaruh variasi  pH dan konsentrasi awal logam terhadap 
nilai KNA 

 
KNA (mol.g-1) pH 

leachant C0.1 Fe = 424,17060ppm 
       Zn = 839,01350ppm

C0.2 Fe = 1027,25118ppm 
       Zn  = 251,70405 ppm

1 3,33333.10-2 3,33333.10-2

3 3,33333.10-4 3,33333.10-4

4 3,33333.10-5 3,33333.10-5

5 3,33333.10-6 3,33333.10-6

Terlihat bahwa harga KNA tersebut tidak dipengaruhi oleh 

konsentrasi awal logam Fe dan Zn. Harga KNA turun sebesar 10-1 

setiap kenaikan satu satuan pH. 

3) Pengaruh variasi  pH dan waktu leaching terhadap nilai KNA 

Penentuan KNA dengan  variasi  pH dan waktu leaching 

disajikan dalam tabel 16. 

Tabel 16. Pengaruh variasi  pH dan waktu leaching terhadap nilai 
KNA 

 
KNA (mol.g-1) pH 

leachant t1 = 1 jam t2 = 18 jam 
1 3,33333.10-2 3,33333.10-2

3 3,33333.10-4 3,33333.10-4

4 3,33332.10-5 3,33333.10-5

5 3,33323.10-6 3,33333.10-6

Terlihat bahwa nilai KNA tersebut tidak dipengaruhi oleh 

perubahan waktu leaching. Harga KNA turun sebesar 10-1 setiap 

kenaikan satu satuan pH. 

Berdasarkan hasil penentuan nilai KNA, dapat dikatakan bahwa 

nilai KNA tidak bergantung pada pH awal, perubahan massa kapur 

dalam campuran AL:S:K, konsentrasi awal ion logam maupun waktu 
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leaching. Nilai KNA monolit hasil stabilisasi turun secara konstan 

sebesar 10-1 kali setiap kenaikan 1 satuan pH. Kemampuan netralisasi 

asam monolit berkaitan dengan sifat monolit yang sangat basa 

sehingga mampu bekerja menetralkan asam nitrat yang 

menyerangnya. Monolit yang terbentuk memiliki kecenderungan 

kedap terhadap air, sehingga proses penetralan terutama terjadi pada 

dinding-dinding permukaan monolit tanpa banyak mempengaruhi 

posisi terikatnya ion logam Fe dan Zn yang terjebak dalam kisi-kisi 

padatan pembentuk monolit. 

B. Hasil Uji Kualitatif 

1. Analisis Spektra Inframerah 

Analisis kualitatif dengan metode spektroskopi inframerah 

dilakukan pada bilangan gelombang 4000-500 cm-1 menggunakan pellet 

KBr. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui perubahan struktur 

mikroskopis yang terjadi setelah proses stabilisasi ion logam besi dan seng 

dengan mengadakan perbandingan terhadap spektra abu layang PLTU 

Suralaya dan campuran homogen abu layang, semen dan kapur terhadap 

spektra abu layang yang telah berikatan dengan semen Portland, kapur 

padam dan lombah cair galvanzing. Adapun spektra abu layang PLTU 

Suralaya disajikan pada gambar 11. berikut: 
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Gambar 12. Spektra  inframerah abu layang 

Spektra inframerah abu layang menunjukkan serapan pada daerah 

3415,7 cm-1, 2388,5 cm-1, 1541,0 cm-1, 1074,3 cm-1, 740,6 cm-1 dan 456,7 

cm-1. Interpretasi spektra inframerah abu layang di atas dapat dilihat pada 

tabel 17. 

Tabel 17.  Interpretasi spektra inframerah abu layang PLTU Suralaya 

Frekuensi Daerah 
Serapan (cm-1) No

. Hasil 
analisis 

Interpretasi

 
Gugus Fungsional (tipe vibrasi) 

1. 3415,7 3500-3200 
3650-3200 
3500-3200 

Vibrasi ikatan –H (Hardjono  S, 1992:16) 
Gugus –OH (Hardjono  S, 1992:13) 
Vibrasi rentangan –OH bebas  
(Hardjono  S, 1992:36) 

2.    
2388,5 

dekat 2200 
 

2230-2120 
2285-2235 

Vibrasi rentangan Si-H  
(Hardjono  S, 1992:101) 
Vibrasi ikatan –OSi-H (Helmut G, 2002:246)
Vibrasi rentangan Si-H untuk substituen 
trihalida (John A.Dean, 1998:6.43) 

3. 1541,0 2550-1560 
 

1563-1524 

Gugus aril –SH, vibrasi rentangan S-H  
(Hardjono  S, 1992:105) 
Gugus tioamida tersier ( -C(=S)-NR2)  
(John A.Dean, 1998:6.71) 

4. 1074,3 1082 
 

Gugus Si-O-Si, vibrasi rentangan Si-O  
(Hardjono  S, 1992:103) 
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1090-1030 
 

1075-1030 
 

1135-1100 

Vibrasi rentangan Si-O-Si  
(Helmut G, 2002:246) 
Gugus S=C, vibrasi R2C=S 
(Helmut G, 2002:246) 
Vibrasi Si-O-Si (John A.Dean, 1998:6.43) 

5. 740,6 900-700 
 

750-700 

Gugus S-O, vibrasi rentangan S-O  
(Hardjono  S, 1992:105) 
Gugus tioamida primer, vibrasi –C=S-NR2  
(John A.Dean, 1998:6.71) 

Pita serapan pada 3415,7 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi ikatan 

O-H, sedangkan pada 2388,5 cm-1 menunjukkan adanya gugus Si-H dalam 

abu layang. Adanya gugus yang mengandung unsur S (belerang) di dalam 

abu layang ditunjukkan oleh pita serapan pada bilangan gelombang 1541,0 

cm-1 dan 740,6 cm-1. Gugus Si-O dalam abu layang diperlihatkan oleh 

kenampakan spektra pada 1074,3 cm-1,  berupa vibrasi rentangan Si-O-Si.  

Analisis inframerah pada kondisi yang sama untuk campuran abu 

layang, semen dan kapur setelah dihomogenisasi menghasilkan spektra 

disajikan pada gambar 12.berikut: 

  

Gambar 13. Spektra inframerah campuran abu layang, semen dan kapur 
setelah dihomogenisasi 
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 Pada analisis menggunakan inframerah untuk campuran abu 

layang, semen dan kapur setelah dihomogenisasi terdapat beberapa 

pergeseran jika dibandingkan dengan spektra inframerah abu layang. 

Pergeseran tersebut masing- masing adalah: 3415,7 cm-1 menjadi 3427,3 

cm-1, 2388,5 cm-1 menjadi 2312,5  cm-1, 1541,0 cm-1 menjadi 1629,7 cm-1 

dan 740,6 cm-1 menjadi 873,7 cm-1. Serapan CaO tampak pada  bilangan 

gelombang 1419,5 cm-1. Ikatan H muncul pada panjang gelombang 3427,3 

cm-1. Gugus Si-H teramati pada 2312,5 cm-1 dan adanya gugus yang 

mengandung belerang teramati pada 1629,7 cm-1 dan 873,7 cm-1. 

Spektra inframerah hasil stabilisasi ion logam berat besi dan seng 

dibagi dalam dua tahap pengamatan, yaitu pengamatan pada spektra 

monolit tanpa curing dan spektra monolit dengan curing. Adapun gambar 

spektra monolit hasil stabilisasi tanpa curing disajikan pada gambar 13. 

berikut:  

 

Gambar 14. Spektra inframerah monolit hasil stabilisasi tanpa curing 
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Pita serapan muncul pada daerah 3643,3 cm-1, 3448,5 cm-1, 1629,7 

cm-1, 1419,5 cm-1, 970,1 cm-1 dan 875,6 cm-1. Jika dibandingkan dengan 

pita serapan spektra abu layang sebelum proses stabilisasi ion logam besi 

dan seng, maka teramati bahwa terjadi beberapa pergeseran daerah 

serapan. Interpretasi gugus fungsi spektra inframerah monolit hasil 

stabilisasi tanpa curing dicantumkan pada tabel 18. 

Tabel 18. Interpretasi gugus fungsi spektra inframerah monolit hasil 
stabilisasi tanpa curing. 

 
Frekuensi Daerah Serapan 

(cm-1) 
No. 

Hasil 
analisis 

Interpretasi 

 
Gugus fungsional (tipe vibrasi) 

1. 3643,3 3650-3600 Gugus –OH vibrasi rentangan O-H bebas  
(Hardjono  S, 1992:36) 

2. 3448,5 3500-3200 
3650-3200 
3500-3200 

Vibrasi ikatan –H (Hardjono  S, 1992:16) 
Gugus –OH (Hardjono  S, 1992:13) 
Vibrasi rentangan –OH bebas  
(Hardjono  S, 1992:36) 

3. 1629,7 2550-1560 Gugus aril –SH, vibrasi rentangan S-H  
(Hardjono  S, 1992:105) 

4. 1419,5 1400-800 
 

Daerah sidik jari gugus SiO dan AlOH  
(Dwi Prasetya, 2004) 

5. 970,1 1250-950 
 

sekitar 930 

Vibrasi rentangan asimetri SiO dan AlO4
(Dwi Prasetya, 2004) 
Vibrasi O-H bengkokan keluar bidang 
oleh ikatan H  (Hardjono  S, 1992:57) 

6. 875,6 890-860 
 

470-1600 

Gugus SiH, vibrasi bengkokan Si-H 
(Hardjono  S, 1992:102) 
Vibrasi Ca-O (Tri Wulan, 2003) 

Pergeseran daerah serapan terjadi akibat adanya reaksi 

pembentukan kalsium silikat hidrat dan kalsium aluminat hidrat 

pengikatan, dan peruraian material oleh limbah cair galvanizing yang 

memiliki kandungan ion logam besi dan seng di dalamnya. Pita serapan 

pada 3643,3 cm-1 dan 3448,5 cm-1 menunjukkan adanya gugus –OH di 

dalam monolit tanpa curing. Sedangkan pita serapan pada 1629,7 cm-1 
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yang merupakan pergeseran dari pita serapan yang berasal dari bilangan 

gelombang 1541,0 cm-1, menunjukkan adanya gugus aril –SH dengan 

vibrasi rentangan S-H. Daerah serapan antara 1400-800 cm-1 merupakan 

daerah vibrasi yang menunjukkan terdapatnya gugus SiO dan AlOH 

dalam monolit tanpa curing, yang lazim disebut dengan daerah sidik jari. 

Serapan pada daerah 970,1 cm-1 memperlihatkan adanya r4entangan 

asimetri SiO dan AlO4. Pita serapan pada daerah 875,6 cm-1 menunjukkan 

adanya gugus –SiH dengan vibrasi bengkokan Si-H . Menurut Tri Wulan 

(2003), puncak serapan pada daerah 470-1600 cm-1 merupakan daerah 

serapan untuk unsur CaO yang terkandung dalam campuran abu layang, 

semen dan kapur. Berdasarkan Dwi Prasetya (2004), puncak serapan pada 

1419,5 cm-1 dan 875,6  cm-1 yang tampak pada spektra inframerah monolit 

tanpa curing menunjukkan adanya gugus Si-O dan  Al-OH.  

Spektra monolit hasil stabilisasi dengan curing dapat diamati pada 

gambar 14. 

  

Gambar 15. Spektra monolit hasil stabilisasi dengan curing 
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Adapun interpretasi spektra  monolit hasil stabilisasi monolit 

dengan curing disajikan dalam tabel 19. 

Tabel 19. Interpretasi spektra  monolit hasil stabilisasi monolit dengan 
curing. 

 
 Frekuensi Daerah 

Serapan (cm-1) 
No. 

Hasil 
analisis 

Interpretasi 

 
Gugus fungsional (tipe vibrasi) 

1. 3436,9 3500-3200 
3650-3200 
3500-3200 

Vibrasi ikatan –H (Hardjono  S, 1992:16) 
Gugus –OH (Hardjono  S, 1992:13) 
Vibrasi rentangan –OH bebas  
(Hardjono  S, 1992:36) 

2. 1629,7 2550-1560 Gugus aril –SH, vibrasi rentangan S-H  
(Hardjono  S, 1992:105) 

3. 1419,5 1400-800 
 

Daerah sidik jari gugus SiO dan AlOH  
(Dwi Prasetya, 2004) 

4. 968,2 1250-950 
 

970-920 
 

sekitar 930 

Vibrasi rentangan asimetri Sid an AlO4
(Dwi Prasetya, 2004) 
Vibrasi rentangan Si-O 
(John A.Dean, 1998:6.42) 
Vibrasi O-H bengkokan keluar bidang oleh 
ikatan H  (Hardjono  S, 1992:57) 

5. 873,7 890-860 
 

470-1600 

Gugus SiH, vibrasi bengkokan Si-H 
(Hardjono  S, 1992:102) 
Vibrasi Ca-O (Tri Wulan, 2003) 

Perbedaan yang terjadi diantara monolit tanpa dan dengan curing 

adalah pergeseran pada daerah 3448,5 cm-1 yang menjadi 3436,9 cm-1, 

970,1 cm-1 menjadi 968,2 cm-1 dan 875,6 cm-1 menjadi 873,7 cm-1. Namun 

interpretasinya masih sama, karena masih berada dalam batas daerah 

serapan inframerah yang sama. Pergeseran terjadi akibat adanya curing, 

yaitu proses perawatan dalam aquades (H2O) selama 28 hari. Menurut 

Conley dalam Hardjono (1992), penggunaan pelarut akan menimbulkan 

suatu interaksi, dimana pelarut air dalam spektroskopi inframerah dengan 

tebal sel 0,01 mm akan memberikan daerah serapan pada frekuensi: 2930-
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3650 cm-1, 1580-1750 cm-1 dan 650-950 cm-1. Proses curing 

mengakibatkan pergesaran beberapa daerah serapan, namun demikian 

tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktur mikroskopis molekul 

yang berarti. 

Berdasarkan pengamatan terhadap spektra abu layang PLTU 

Suralaya , campuran abu layang, semen dan kapur setelah homogenisasi 

dan monolit hasil stabilisasi, baik tanpa maupun dengan curing, diketahui 

bahwa terjadi pergeseran, perubahan spektra dan intensitas gelombang 

setelah campuran homogen abu layang PLTU Suralaya, semen dan kapur 

dijadikan suatu model monolit melalui penambahan limbah cair dari 

proses hot dipp galvanizing PT Cerah Sempurna. Adanya pergeseran, 

perubahan spektra dan intensitas gelombang tersebut menunjukkan 

interaksi molekuler yang terjadi selama proses stabilisasi berlangsung. 

2. Analisis Difraktogram Sinar X 

Analisis difraksi sinar X dilakukan menggunakan alat XRD merk 

Shimadzu XD-610 dengan panjang gelombang 1,54060 Å menggunakan 

radiasi dari tabung target Cu, tegangan 40,0 kV, arus 30,0 mA dan daerah 

pengamatan antara 3,000-90,00 derajat. Identifikasi dilakukan dengan 

mencocokkan jarak antar bidang, intensitas dan besar sudut 2θ hasil 

difraksi dengan data pola difraksi sinar X menurut standar JCPDS (Joint 

Commite for Powder Difraction Standart). Metode difraksi sinar X 

dilakukan untuk mengamati monolit hasil stabilisasi, tanpa dan dengan 

curing, menggunakan difraktogram abu layang dan campuran homogen 
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abu layang, semen dan kapur sebagai pembanding. Adapun difraktogram 

abu layang disajikan dalam gambar 15. 

 

Gambar  16. Difraktogram abu layang PLTU Suralaya 

Hasil difraksi sinar X abu layang memperlihatkan 3 puncak utama, 

yaitu pada sudut 2θ: 26,614o, 23,982o
 dan 20,808o. Menurut Taslimah 

(1996), munculnya puncak pada  2θ: 26,60o dengan harga d spesifik 3,35 

Å menunjukkan adanya mineral kuarsa, yang merupakan komponen utama 

abu layang. Sedangkan Dimitris D. (2003) menyebutkan bahwa kuarsa 

tidak murni tampak pada puncak difraktogram 26,5 Å. Pola difraksi sinar 

X abu layang tersebut menunjukkan adanya  kandungan SiO2 yang cukup 

mendominasi. Sedangkan pola difraksi sinar X campuran  homogen abu 

layang, semen dan kapur dapat diamati pada gambar 16. berikut: 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar  17. Pola difraksi sinar X campuran  homogen abu layang, semen 

dan kapur 
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Terlihat beberapa pergeseran sudut 2θ disertai harga d, hal ini 

disebabkan oleh adanya penambahan beberapa komponen, seperti silikat, 

aluminat dan CaO. Pergeseran terjadi pada 26,6135o (d=3,34674 Å) 

menjadi 26,6471o yang menunjukkan adanya senyawa SiO2 yang berperan 

sebagai matrik pozzolan. Adapun untuk lebih jelasnya, interpretasi 

difraktogram campuran homogen abu layang, semen dan kapur dapat 

dilihat pada tabel 20. 

Tabel 20. Interpretasi difraktogram campuran homogen abu layang, semen 
dan kapur 

 
No. Besar sudut 2θ (O) Harga d (Å) Interpretasi senyawa 
1. 26,6471     3,34250 SiO2 (kuarsa) 
2. 29,4368 3,03186 CaO 
3. 32,5957 2,74489 Al2O3
4. 30,8935 2,89214 SiO-AlO 

Difraktogram hasil difraksi sinar X monolit stabilisasi tanpa curing 

dengan perbandingan komposisi campuran AL:S:K = 55:45:10, 

pengenceran 30x dan FAS 0,503  disajikan dalam gambar 17. 

 

Gambar 18.  Difraktogram hasil difraksi sinar X monolit stabilisasi tanpa 
curing 
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Puncak tajam terlihat pada sudut 2θ: 26,7302o, 18,1570o
 dan 

24,1126o. Pola difraksi monolit hasil stabilisasi tanpa curing menunjukkan 

adanya kandungan senyawa SiO2, CaO dan SiO-AlO, serta FeCL3 dan 

ZnCl2 yang terjebak selama proses stabilisasi. Adapun interpretasi pola 

difraksi sinar X monolit hasil stabilisasi tanpa curing dapat dituliskan 

sesuai tabel 21. 

Tabel 21 Interpretasi pola difraksi sinar X monolit hasil stabilisasi tanpa 
curing 

 
No. Besar sudut 2θ (O) Harga d (Å) Interpretasi senyawa 
1. 18,1570 4,88188 (Ca.Na2.K2) Al2Si10O24.7H2O 
2. 26,3702 3,33239 SiO2 (kuarsa) 
3. 28,0761 3,17563 ZnCl2
4. 29,5007 3,02544 CaO dari CaCO3
5. 30,2798 2,94934 SiO-AlO 
6. 32,3206 2,76767 Al2O3 (mullite) 
7. 34,2204 2,61819 FeCl3

Sedangkan difraktogram hasil difraksi sinar X monolit stabilisasi 

dengan curing dengan perbandingan komposisi campuran AL:S:K = 

55:45:10, pengenceran 30x dan FAS 0,503 dapat diamati pada gambar 18. 

berikut: 

 

Gambar 19. Difraktogram hasil difraksi sinar X monolit hasil stabilisasi 
dengan curing 
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Terjadi sedikit pergeseran sudut 2θ, yang diasebabkan oleh adanya 

perlakuan curing pada monolit dengan aquades selama 28 hari. Interpretasi 

dari pola difraksi sinar X monolit hasil stabilisasi dengan curing disajikan 

dalam tabel 22. 

Tabel 22.  Interpretasi pola difraksi sinar X monolit hasil stabilisasi 
dengan curing 

 
No. Besar sudut 2θ (O) Harga d (Å) Interpretasi senyawa 
1. 18,1547 4,88249 (Ca.Na2.K2) Al2Si10O24.7H2O 
2. 26,7242 3,33313 SiO2 (kuarsa) 
3. 29,2800 3,04774 ZnCl2
4. 29,4958 3,02593 CaO dari CaCO3
5. 31,0416 2,87868 SiO-AlO 
6. 33,0000 2,71218 Al2O3 (mullite) 
7. 34,2117 2,61884 FeCl3

Berdasarkan kedua pola difraksi sinar X monolit hasil stabilisasi, 

tampak teramati bahwa ion logam besi dan seng terkandung di dalam 

kedua monolit. Intensitas pola yang dihasilkan oleh difraktogram sedikit 

lebih besar untuk Fe pada monolit tanpa curing dan sedikit lebih besar 

untuk Zn pada monolit dengan curing. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Adapun simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Kuat tekan monolit optimum pada komposisi campuran AL:S:K = 

55:45:10 dengan kenaikan kekuatan rata-rata sebanding terhadap 

kenaikan nilai FAS dan pengenceran limbah. Kuat tekan naik berturut-

turut mulai dari penambahan kapur 0, 5 dan 10 gram, kemudian menurun 

pada penambahan kapur 15 gram. Kuat tekan rata-rata tertinggi, yaitu 

sebesar 315,9237 kg/ cm2 dicapai pada kondisi monolit dengan 

konsentrasi ion logan Fe 1.027,251183 ppm dan Zn 255,7057033 ppm, 

pada pengenceran 100x dan FAS 0,409. 

2. Leachebilitas ion logam berat besi (Fe3+) dan seng (Zn2+) berbanding 

lurus dengan konsentrasi awal ion logam dan waktu kontak pada proses 

leaching, dan berbanding terbalik dengan kenaikan pH dan massa kapur 

dalam campuran abu layang, semen dan kapur. Leachebilitas serbuk 

terbesar terjadi pada pH 1 dengan komposisi AL:S:K = 55:45:5, yaitu 

sebesar 5,28433 ppm untuk ion logam Fe dan 3,39930 ppm untuk ion 

logam Zn. Sedangkan leachebilitas padatan tanpa curing untuk ion 

logam Fe sebesar 15,1737 ppm dan Zn 3,18 ppm. 

80 
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3. Nilai KNA turun sebesar 10-1 setiap kenaikan 1 satuan pH dan tidak 

dipengaruhi oleh pH awal, perubahan massa kapur, konsentrasi awal ion 

logam maupun waktu leaching. Nilai KNA untuk monolit pada pH 1 

untuk berbagai komposisi AL:S:K adalah 3,33333 x 10-2 kg/ mol. 

4. Spektra hasil analisis dengan spektrofotometri inframerah monolit hasil 

stabilisasi tanpa dan dengan curing menunjukkan adanya struktur 

pembentuk matrik pozzolan, sedangkan pola difraksi sinar X 

memperlihatkan adanya ion logam berat dalam monolit dengan bentuk 

senyawa FeCl3 dan ZnCl2. 

5. Campuran abu layang, semen dan kapur dapat dimanfaatkan untuk 

stabilisasi ion logam berat besi (Fe3+) dan seng (Zn2+) yang terkandung 

dalam limbah cair buangan industri.  

B. Saran 

1. Perlu dilakukan pengujian dengan Scanning Electron Microscope (SEM) 

untuk lebih memastikan posisi keterjebakan ion-ion logam berat besi 

(Fe3+) dan seng (Zn2+) di dalam kisi-kisi padatan hasil stabilisasi. 

2. Perlu dilakukan destruksi monolit hasil stabilisasi untuk mengetahui 

prosentase kandungan ion logam berat yang terjebak di dalamnya. 

3. Perlu dilakukan karakteristik fisik lebih lanjut untuk mendapatkan 

terapan dan spesifikasi fungsi monolit hasil stabilisasi sehingga dapat 

berdaya guna dan memiliki nilai ekonomi. 
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