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BAD II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Pencemaran Logam Berat 

Adanya sumber pencemaran air logam berat dari berbagai sumber akan 

menyebabkan terganggunya populasi biota di perairan tersebut. Masuknya zat 

pencemar logam herat ke dalam perairan selain mengendap di dasar perairan, juga 

akan diakumulasi tumbuhan dan hewan air. Tingkat kadar residu logam yang 

diakumulasi oleh organisme tesebut dapat untuk menggambarkau tingkat 

pencemaran air diperairan tersebut (Moore dan Rammamorthy 1984, dalam 

Trikarini, T. 2005). 

Secara alamiah unsur atau senyawa logam berat terdapat dalam air, 

sedimen, dan organisme Jaut, namun kadarnya rendah. Pada kondisi ini unsur 

senyawa logam berat tidak bersifat meWl. SHat racwl10gam berat akan timbul bila 

kadarnya meningkat. Penigkatan kadar logam berat berkaitan erat dengan 

masuknya limbah yang mengandWlg logam berat. Umumnya limbah tersebut 

berasal dari aktifitas berbagai industri di darat (HUtagalWlg dan Sutomo 1996, 

dalam Trikarini, T. 2005). 

Pencemaran yang dihasilkan dari logam berat sampai tingkat tertentu dapat 

mengganggu kesehatan manusia. Masalah yang dihasilkan dari logam berat ini 

cukup rumit, karena logam berat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

a. BeracWl. 

b. Tidak dapat dirombak atau, dihancurkan oleh organisme hidup. 

9 
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e.	 Dapat diakumulasi dalam tubuh organisme tennasuk manusia, baik 

seeara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Murtopo (1989) logam berat berdasarkan sifat raeunnya dapat di 

kelompokan menjadi empat golongan, yaitu: 

1.	 Sangat beracun, dapat mengakibatkan kematian atau gangguan 

kesehatan yang pulih dalam waktu yang singkat. Logam - logam 

tersebut antara lain: Pb, Hg, Cd, Cr, As, Sb, Ti, dan U. 

2.	 Moderat, yaitu mengakibatkan gangguan kesehatan baik yang 

dapat pulih maupun yang tidak dapat pulih dalam waktu yang 

relatif lama. Logam - logam tersebut antar lain: Ba, Be, Cu, Au, Li, 

Mn, Se, Te, Va, Co dan Rb. 

3.	 Kurang beraeun, logam ini dalam jumlah besar menimbulkan 

gangguan kesehatan. Logam - logam tersebut antara lain: Bi, Co, 

Fe, Ca, Mg, Ni, K, Ag, Ti dan Z~. 

4.	 Tidak beracun, yaitu menimpulkan gangguan kesehatan seperti : 

Na, AI, Sr, dan Ca. 

(diambil dari Trikarini, T.2005). 

2.2 Merkuri ( Hg ) 

Merkuri (Hg) menurut Moore adalah unsur renik pada kerak: bumi, yakni 

hanya sekitar 0.08 mglkg (Asriyati, D. 2006). Pada perairan alami, merkuri juga 

hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat keeil. Merkuri merupakan satu 

satunya logam yang berada dalam bentuk eairan pada suhu normal. Merkuri 
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terserap dalam bahan - bahan partikulat dan mengalami presipitasi. Pada dasar 

perairan anaerobik, Merkuri berkaitan dengan sulfur. 

Sifat - sifat kimia dan fisika membuat logam tersebut banyak digunakan 

untuk keperluan kimia dan industri. Beberapa sifat tersebut diantaranya adalah : 

1.	 Merkuri merupakan satu - satunya logam yang berbentuk cair pada sOOu 

kamar (25° C) dan mempunyai titik beku rendah di banding logam lain, 

yaitu -39°C. 

2.	 Kisaran suhu dimana merkuri terdapat dalam bentl.lk cair sangat lebar, 

yOOtu 396°C, dan pada kisaran sOOu ini merkuri rnengembang secal'a 

merata. 

3.	 Merkuri mempunyai volatilitas yang tertinggi dari semua logam. 

4.	 Ketahanan listrik merkuri sangat rendah sehingga merupakan konduktor 

yang terbaik dari semua logam. 

5.	 Banyak logam yang dapat lamt dalam merkuri membentuk komponen 

yang disebut dengan amalgam. 

6.	 Merkuri dan komponen-komponen bersifat racun terhadap semua mahluk 

hidup. 

Merkuri (Hg) merupakan salah satu jenis logam berat berbahaya dan 

beracun yang sangat membahayakan bagi kehidupan book manusia maupun 

mahluk hidup lainnya, karena efek negatif yang ditimbulkan sebagai akibat 

terkontaminasi merkuri bisa menyebabkan kematian. 
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2.3 Pencemaran Merkuri (Hg) di Lingkungan 

Logam merkuri atau air raksa mempunyai nama kimia hydragyrum. Pada 

system periodic unsur-unsur kimia menempati (NA) 80 dan mempunyai bobot 

atom (BA 200,59) (Palar, 1994). 

Disamping itu merkuri merupakan logam berat yang berbahaya dan sering 

mencemari lingkungan. Diantara semua unsur logam, Merkuri (Hg) menduduki 

urutan pertama dalam hal sifat racunnya dibandingkan dengan logam berat 

lainnya, kemudian diikuti oleh logam berat lain seperti Pb, As, Cd, Cr dan Ni 

(Kristianto. 2002, dalam Trikarini. T, 2006). 

Air buangan dari suatu laboratorium disinyalir juga mengandung Merkuri. 

Keadaan ini dimunglcinkan karena terdapatnya senyawa Merkuri dalam reagen 

yang banyak dipakai di laboratorium - laboratorium (Palar, 1994). 

Salah satu altematif pengolahan limbah yang mengandung Merkuri (Hg) 

adalah dengan mengadsorb dan melewatkan limbah kedalam suatu media. Hal ini 

dilakukan dengan menggabungkan beberapa proses dalam satu kesatuan unit! 

instalasi yang mempunyai tingkat removal yang cm..rup tinggi terhadap mcrkuri 

tersebut. 

Menurut Moore kadar merkuri pada perairan air tawar alami berkisar 

antara 10 - 100 ngILiter, sedangkan pada perairan laut berkisar antara < 10 -30 

ng/Liter (Asriyati, D. 2006). Senyawa merkuri bersifat sangat toksik bagi manusia 

dan hewan. Garam - garam merkuri terserap dalam usus dan terakumulasi 

didalam ginjal dan hati. Metil merkuri diangkut oleh sel darah merah dan dapat 

mengakibatkan kerusakan pada otak. Ion metil merkuri lima puluh kali lebih 



-,-,-,-,~ 

13 

toksik daripada garam - garam merkuri anorganik. Senyawa merkuri mengalami 

masa tinggal (retention time) yang cukup lama di dalam tubuh manusia. 

Kasus keracunan merkuri yang cukup terkenal adalah kasus yang terjadi di 

Teluk. Minamata, Jepang pada tahun 1950-an. Industri kimia yang beroperasi di 

sekitar teluk Minamata membuang limbah yang mengandung merkuri ke perairan 

teluk dan menyebabkan ibu - ibu yang mengkonsumsi makanan laut (sea food) 

yang diperoleh dari Teluk Minamata melahirkan anak - anak dengan cacat 

bawaan, pada kasus tersebu dari III kasus keracunan yang teIjadi, 42 orang 

meninggal (Sawyer dan McCarty dalam Asriyati, D. 2006). Senyawa ini sangat 

berimbas terhadap rantai makanan. Organisme yang berada pada rantai makanan 

yang teratas memiliki kadar merkuri yang lebih tinggi daripada mikroorganisme 

di bawahnya. 

Untuk melindungi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya 

maka kadar merkuri yang diperbolehkan untuk air minum sebaiknya tidak 

melebihi 0.002 mg/Liter (Davis dan Cornwell dalam Trikarlni,T. 2005). 

2.4	 Membran Keramik 

Membran adalah lapisan penghalang selektif yang membiarkan lewat zat 

zat tertentu dan mencegah lewatnya zat - zat yang lain. 

Definisi: 

•	 Membran: lapisan tipis yang memisahkan dua fase dan berlaku 

sebagai penghalang selektif untuk menyalurkan zat - zat. 
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•	 Operasi Membran, operasi yang terbagi dalarn dua aliran 

pembuluh, permeasi dan retensi. 

Klasifikasi membran dibagi menjadi 3 : 

•	 Macrophores (Microfiltration) : > 50 nm, tekanan 0.01 - 0.5 MPA. 

•	 Mesopores (Ultrafiltration): 2 > pore > 50 nm, tekanan 0.1 - 1 

MPA. 

•	 Micropores (Nanofiltration, Reverse Osmosis) : < 2 nm, tekanan 

0,5 -6MPA. 

Sedangakanjenis - jenis membran berdasarkan manfaatnya: 

1.	 Mikrofiltrasi (MF) 

•	 Ukuran pasti pori-pori yang sebenarnya masih diperdebatkan. 

•	 Umumnya dapat menyaring partikel - partikel, koloid - koloid, 

mikroorganisme- mikroorganisme (termasuk bakteria dan virus) 

yang berukuran 0.02 hingga 10 mikron. 

•	 Ukuran fluks terbesar dibandingkan UF, NF, atau RO. 

•	 Pcmisnholl berdasarkan pada proses penyaringan (atau dikcnol juga 

sebagai filtrasi permukaan). 

2. Ultrafiltrasi (UF) 

•	 Proses penyaringan untuk pemisahan sebagai MF. 

•	 Tekanan sarna dengan MF. 

•	 Perbedaan utama dengan MF: ukuran pori - pori (dimana MF> 0,1 

micron). 
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•	 Untuk pemeliharaan air, UF digunakan sebagai operasi klarifikasi 

dan disinfeksi. 

•	 Memusnahkan semua jenis bakteria dan virus. 

•	 Tekanan pengoperasian: 50 hingga 500 Kpa. 

3. Osmosis Terbalik (RO) 

•	 Membran RO adalah operasi yang dikendalikan tekanan dimana 

pelarut dati larutan ditransfer melalui sebuah membran tebal yang 

terangkai untuk menahan garam - garaman dan larutan - larutan 

dengan berat molekular rendah 

•	 Jika sebuah larutan garam kental dipisahkan dari air mumi 

dengan RO, perbedaan dalam potensi kimianya adalah adanya 

kecenderungan untuk menaikkan difusi air· dati keadaan encer ke 

keadaan kental untuk menyeimbangkan kekentalan. 

•	 Pada titik keseimbangan, perbedaan diantara kedua kompartemen 

berhubungan dengan tekanan osmosis dari Jamtan garam. 

•	 Untuk mendapatkan aliran yang ekonomis dan dapat diamati, 

setidaknya tekanan osmosisnya hams dikeluarkan dua kali. 

•	 Untuk air laut, digunakan tekanan dati 5 hingga 8 Mpa. 

4. Nanofiltrasi
 

(dikenal juga dengan RO bertekanan rendah)
 

•	 Terletak diantara RO dan UF dalam hal selektifitas. 

•	 Pemusnahan ion-ion dan organisme - organisme multivalensi. 
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•	 Ion - ion dan organisme - organisme multivalen tak tertolak 

sempurna (membutuhkan RO). 

•	 NF mengarah pada tekanan balik osmosis yang lebih rendah dari 

RO. 

•	 Tekanan: 0,5 hingga 1,5 Mpa 

Proses penyaringan air (dalam penelitian ini adalah air limbah 

laboratorium) dimana air yang akan diolah dilewatkan pada suatu media proses 

yaitu reaktor membran keramik. Dengan bantuall pompa, diberikwl tekwlwl keatas 

sehingga diharapkan air dapat merembes melewati pori-pori dinding reaktor. Hal 

ini dipengaruhi oleh kombinasi campuran antara tanah lempung, pasir kuarsa dan 

serbuk gergaji yang dapat menurunkan konsentrasi limbah cair laboratorimn. 

Mekanisme proses yang terjadi dalam proses penyaringan adalah 

kombinasi dari beberapa fenomena yang berbeda.. yang paling penting adalah 

antara lain: 

a.	 Proses penyaringan: adalah proses pemurnian air dari partikel - partikel zat 

tersuspensi yang terlalu besar dengan jumlah pemisahan melalui celah 

celah diantara butiran pasir (pori) yang berlangsung diantara pennukaan 

pasu. 

b.	 Proses sedimentasi adalah proses pengendapan yang teIjadi tidak berbeda 

seperti pada bak pengendap biasa, tetapi pada bak pengendap biasa 

endapan akan terbentuk hanya pada dasar bak, sedangkan pada filtrasi 

endapan dapat terbentuk pada seluruh pennukaan butiran. 
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c. Proses adsorpsi atau penyerapan dapat terjadi akibat tumbukan antara 

partikel - partikel tersuspensi dengan butiran pasir saringan, merupakan 

hasil daya tarik - menarik antara partikel - partikel yang bermuatan listrik 

berlawanan. Media pasir yang bersih mempunyai muatan listrik negatif 

dengan demikian mampu mengadsorpsi partikel- partikel positif. 

d. Aktivitas kimia, beberapa reaksi kimia akan terjadi dengan adanya oksigen 

maupun bikarbonat. 

e. Aktivitas biologis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang hidup 

dalam filter. 

Adsorbsi secara umum adalah proses pengumpulan substansi terlarut yang 

ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap dimana terjadi suatu 

ikatan kimia fisik antara substansi dengan zat penyerap. Karena keduanya sering 

muncul bersamaan dalam suatu proses maka ada yang menyebut sorbsi, baik 

adsorbsi sebagai sorbsi yang terjadi pada karbon aktif maupWl padatan lainnya. 

Namun unit operasinya dikenal sebagai adsorbsi. Adapun adsorbsi dapat 

dikelompokan menjadi dua: 

a	 Adsorbsi fisik, yaitu terutama tetjadi adanya gaya van der walls dan 

berlangsung bolak - balik. Ketika gaya tarik - menarik molekul antara zat 

terlarut dengan adsorben lebih besar dari gaya tarik - menarik zat terlarut 

dengan pelarut, maka zat terlarut akan teradsorbsi diatas permukaan 

adsorben. 

b.	 Adsorbsi kimia yaitu reaksi kimia yang terjadi antara zat padat dengan 

adsorbat larut dan reaksi ini tidak berlangsung bolak - balik. 
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Mekanisme Adsorbsi dapat digambarkan sebagai proses dirnana molekul 

meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat adsorben akibat kimia 

dan fisika (Reynolds, 1982). 

Pada proses adsorbsi terhadap air limbah mempunyai empat tahapan antara 

lain: 

1.	 Transfer molekul - molekul adsorbad menuju lapisan film yang
 

mengelilingi adsorben.
 

2.	 Difusi adsorbad melalui lapisan film (film diffusin proces ). 

3.	 Difusi adsorbad melalui kapiler atau pori - pori dalam adsorben (pore
 

d!ffusion ).
 

4.	 Adsorbsi adsorbat pada dinding kapiler atau permukaan adsorben (proses
 

adsorbsi sebenarnya), (Reynolds, 1982).
 

Bahan penyerap merupakan suatu padatan yang mempunyai sifat mengikat
 

mOlekul pada permukaannya dan sifat ini menonjol pada padatan yang berpori 

pori. Semakin halus atau keeil ukuran partikel adsorben, semakin luas 

permukaannya dan daya serap semakin besar. Beberapa sifat yang hams dipenuhi 

oleh zat penyerap, yaitu : 

1.	 Mempunyai luas permukaan yang besar. 

2.	 Berpori-pori. 

3.	 Aktifdan mumi. 

4.	 Tidak bereaksi dengan zat yang akan diserap. 

Pemilihan adsorben pada proses adsorbsi· sangat mempengaruhi sorbsi. 

Beberapa adsorben yang sering digunakan pada proses adsorbsi misalnya: 

j!
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bentonit, tuff, pumice, zeolit, dan silika gel. Pemilihan adsorben juga 

mempengaruhi kapasitas adsorbsi. 

Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas adsorbsi, yaitu : 

I.	 Luas permukaan adsorben. 

Semakin luas permukaan adsorben, semakin banyak adsorbat yang dapat 

diserap, sehingga proses adsorbsi dapat semakin efektif. Semakin keeil 

ukuran diameter partikel maka semakin luas permukaan adsorben. 

2.	 trkuran partike1 

Makin keeil ukuran partikel yang digwulkan maka semakin besar 

kecepatan adsorbsinya. Ukuran diameter dalam bentuk butir adalah lebih 

dari 0.1 mm, sedangkan ukuran diameter dalam bentuk serbuk adalah 200 

mesh (Tehobanoglous dalam Nutayla, N. 2006). 

3.	 Waktu kontak 

Waktu kontak merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses 

adsorbsi. Waktu kontak yang lebih lama memungkinkan proses difusi dan 

penempelan molekul adsorbat berlangsung lebih baik. Konsentrasi zat • 

zat organik akan turon apabila waktu kontaknya eukup dan waktu kontak 

berkisar 10 - 15 menit (Reynolds, 1982). 

4.	 Distribusi ukuran pori 

Distribusi pori akan mempengaruhi distribusi ukuran molekul adsorbat 

yang masuk kedalam partikel adsorben. 
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2.4.1 Keramik 

Keramik berasal dari bahasa Yunani "Keramos" yang berarti periuk atau 

belangga yang dibuat dari tanah (Astuti dalam Rozalina, C. 2006). Yang dimaksud 

dengan keramik adalah segala macam benda yang dibuat dari tanah Hat, setelah 

kerlng kemudian dibakar hingga pijar sampai suhu tertentu, setelah itu 

didinginkan sehingga menjadi keras. Menurut golongannya, keramik dapat dibagi 

dalam dua kelompok, yaitu : 

1.	 Keramik bakaran rendah (gerabah lunak). 

Keramik hakaran rendah adalah semua blilian kerallllk yang dlbakar 

dan dapat mencapai suhu pembakaran antara 9000 C sampai 10500 C, 

misalnya keramik Plered Purwakarta, Kasongan, Keramk Pejaten, Bali 

dan lain-lain. Keramik bakaran rendah pada umumnya berpori 

(porous), sehingga air didalamnya dapat merembes keluar melalui pori 

- pori dindingnya. Sering kita jumpai sebuah kendi terbuat dari tanah 

Hat merah setelah diisi air tampak basah bagian dinding luarnya. 

2. Keramik bakaran tinggi (gerabah keras) 

Keramik bakaran tinggi adalah semua barang keramik yang dibakar 

hingga mencapai suhu pembakaran antara 12500 C dan 13500 C atau 

lebih. Yang termasuk dalam kelompok gerabah keras diantaranya 

adalah stoneware (lempung batu) dan porselen. Pada umumnya barang

barang keramik hasil dari bakaran tinggi sangat baik untuk tempat 

menyimpan air, jelasnya air tidak akan merembes keluar dari dinding 

keramik yang diisi air itu, karena tidak berpori - pori. Bila dipukul 
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pukul suaranya berdencing nyaring serta tidak akan mudah pecah bila 

saling bersentuhan dengan benda lainnya. Benda - benda porselen dapat 

dibuat setipis mungkin, seperti misalnya cangkir porselen yang biasa 

kita palmi untuk minum tipis sekali sehingga dapat ditembus cahaya 

lampu. 

2.4.2 Bahan Baku Keramik 

Bahan baku untuk produk - produk keramik berupa bahan alami yaitu 

bahan - bahan asli yang berasal dati alarn dan belum m~llgalami proses 

pengolahan oleh manusia. Bahan pembuat keramik berupa bahan plastis dan 

bahan non plastis. Yang termasuk bahan plastis antara lain adalah Kaolin, Ball 

clay (tanah bola), Stone ware clay (tanah benda batu), Earthen ware clay 

(tanah batu merah), Fire clay (tanah api) dan bentonit, sedangkan bahan non 

plastis antara lain Silika (Si02) disebut juga glass former, Flint (Si02), Fedspar 

(KNaO.Ah03.6Si02), Kapur/ Calcite dan Magnesit (CaO dan MgO), Aluminium 

(AlzOJ), Talk (3MgOASi02.H20) chamotte atau Grog, Cornwall stone, Nepheline 

syenite (KNaO.Ah03.4Si02), PtalitelLithium feldspat (Lh02.Ah03.8Si02), dan 
I 

I 
Stone ash! Calcium phosphate (Ca3(P04)2). Dalam penelitian ini bahan baku 

keramik terdiri dari komposisi tanah lempung (Hat) lokal, pasir kuarsa dan serbuk 

gergaji. 
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1. Susunan Tanah Lempung 

Mineral lempung adalah mineral yang mempunyai komposisi 

silikat terhidrat aluminium dan magnesium dan mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1) Berukuran lebih kecil dati 0,002 m. 

2)	 Struktur berbentuk rantai. 

3)	 Berdosiasi pennukaan. 

Beberapa lempung terdiri dati sebuah mineral tunggal, tetapi ada 

juga yang tersusun dati campuran reb~rapa minerallelllpung. Beberapa 

bahan lempung mengandung variasi dari sejumlah mineral non lempung 

seperti kuarsa, kalsit, pirit dan feldepar yang merupakan contoh-contoh 

penting. Selain itu juga, mengandung bahan-bahan organik dalam air 

(Grim, 1953). 

Minerdl lempung merupakan senyawa alwninlwll smkat yang 

lerdiri daIi satu atau dua unit dllSnT ynitu tetrahedral dan aluminjum 

oktahendra. Setiap unit tentrahendra (berisi empat) terdiri dari empat 

atom oksigen mengelilingi satu atom silicon. Kombinasi dati unit-unit 

silica tetrahendra membentuk lembaran silica (silica sheet). 

2. Klasifikasi Mineral Lempung 

Berdasarkan struktur mineral lempung dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Grim, 1953) : 

1.	 Amorf
 

Kelompok alofan
 

~
 
-~ 
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2.	 Kristalin 

a.	 Tipe dua lapisan (struktur - struktur lembaran yang tersusun 

oleh satu lapisan silica tentrahendra dan satu lapisan 

aluminium oktahedra). 

1.	 Ekuidimensional 

Kelompok kaolinite : kaolinite, nactrite, dictrite 

11.	 Memanjang
 

Kelompok halloysite
 

b.	 Tipe tiga lapisan (sLruktw'-slmktw' lembaran yang tersusun 

oleh dua lapisan silica tentrahedron dan satu pusat lapisan 

dioktahedral atau triohedral). 

i.	 Kisi yang mengembang 

•	 Ekuidimensional 

Kelompok montmorillonite montmoriloni, 

saukonit, vermikulit 

•	 Memanjang 

Kelompok montmoriloni nontronit, soonit, 

hektrorit 

11.	 Kisi yang tidak mengembang
 

Kelompok illite
 

c.	 Tipe lapisan campuran yang teratur (susunan yang teratur 

pada lapisan yang bergantian dari tipe yang berbeda). 
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d.	 Tipe struktur rantai (rantai yang mirip hornblende pada 

silica tetrahedron yang mengandung atom AI dan Mg). 

Kelompok miselaneous : Atapulgit, sepiolite, poligorskit. 

3. Sifat Fisik Mineral Lempung 

Mineral lempung mempunyai sifat-sifat sebagai berikut 

(Grim,1953) : 

1.	 Flokulasi dan Deflokulasi 

Flokulasi dan deflokulasi melukiskan keadaan agregasi dari 

butir-butir lempung bila ~rcalllpw' dengan ail', lempwlg

lempung kering atau mineral lernpung dengan cepat akan 

menyerap air, dan air yang terserap itu akan mengendap 

dengan pernanasan 100 - 2000 C. Flokulasi adalah proses 

penggumpalan butir-butir lempung menjadi gumpalan yang 

lebih besar, sedangkan deflokulasi merupakan kebalikannya 

yaitu proses dispersi gumpalan - gumpalan menjadi bagian 

bagian yang kecil. 

2.	 Plastisitas 

Plastisitas adalah sifat yang memungkinkan lempung dapat 

diberi bentuk tanpa rekahan - rekahan dan bentuk tersebut akan 

tetap setelah gaya pembentuknya dihilangkan. 

3.	 Thixoptropy 

Thixoptropy atau daya bersuspensi adalah suatu sifat mineral 

lempimg atau material lempung yang bila bercampur dengan 
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suatu cairan akan membentuk suspensi. Sifat ini berkaitan 

dengan keplastisan. 

4.	 Tekstur minerallempung meliputi ukuran dan bentuk partikel 

lempung yang mempengaruhi keplastisan, kekuatan, mekanis, 

kemudahan pada pengeringan dan karakter produk setelah 

dibakar. 

5.	 Wama lempung 

Wama lempung ditentukan 0100 kandungan senyawa - senyawa 

besi atau bahan - bahall karbon, kadang - kadang juga mineral 

Mangan dan titan dalam jumlah yang cukup bisa 

mempengaruhi warna pada Iempung. 

6.	 Kekuatan panas pada minerallempung 

Minerallempung akan kehilangan air pori - pori bila dilakukan 

pemanasan diatas suhu 150°C, sedangakan pemanasan pada 

suhu 400 - 9000 C air akan meloncat ke atas dari kisi - kisi 

sebagai kelompok OR dan struktur kristal akan terhancurkan 

sebagian atau terubah. 

4. SiCat Kimiawi Mineral Lempung 

Minerallempung mempunyai sifat - sifat kimiawi sebagai berikut : 

1.	 Pertukar.anion 

Salah satu sifat yang penting dati mineral lempung adalah 

pertukaran elektrik pada partikel dengan mineral lempung akan 

menarik kation dan anion melalui cara penukaran atau menetralisir, 
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artinya dengan mudah digantikan oleh anion dan kation lain saat 

kontak dengan ion - ion lain pada larutan yang encer (Olphen 

dalam Nutayla, N. 2006). 

2.	 Interaksi dengan air 

a.	 Sifat hidrasi pada kandungan air yang relatif rendah 

Sifat mineral lempung dalam air adalah kompleks dan penting 

sekali. Sifat ini mempertimbangkan penyerapan air oleh 

mineral lempung dari suatu keadaan yang relatif kering, yaitu 

interaksi terjadi ketika mulekul alt- melekat pada permukaan 

partikel atau berhubungan dengan kation yang dapat berpindah. 

Penyerapan air oleh mineral lempung dapat teIjadi baik oleh 

hidrasi permukaan krlstal ataupun pertukaran kation (Olphen 

dalam Nutayla, N. 2006). 

b. Kandungan air yWlg tillggi (sifat le111pung koloid) 

Pengembangan osmosis pada ruang antar lapisan relatif besar 

diperlihatkan oleh bentuk pertukaran Na+ dan Li+ pada 

montmorilonit yang dapat dijelaskan dari teori lapisan ganda 

elektris. Dasarnya adalah lapisan lempung berharga negatif 

menyebabkan penarikan kation dan penolakan anion (Olphen, 

dalam Nutayla, N. 2006). 

c. Interaksi dengan bahan organik 

Beberapa molekul oraganik yang terdapat di air, dapat dengan 

mudah diserap oleh mineral lempung. Pada beberapa kejadian 

I'· 
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terutama untuk molekul organik tak terkutub, kekuatan. 

interaksinya relatif lemah hanya dengan penyerapan secara 

fisiko Ikatan antara minera11empung dan bahan organik terjOOi 

mela1ui: 

1. Ikatan. hidrogen 

11. Kekuatan. ion dwi kutub 

111. Pertukaran kation 

iv. Pertukaran anion 

Pada lempung - lempung yang kering, muatan negatif di 

permukaan dinetralkan oleh OOanya exhangable cation (ion 

ion posif yang mudah diganti) lempung tersebut dan terikat 

pOOa partikel oleh gaya tarik menarik elektristik. Bila air 

kemudian ditambahkan pada lempung tersebut, kation - kation 

dan sejumlah keeil anion - anion (ion - ion bennutan. negatit) 

akan "berenang" diantara partike1-partike1 itu. KeOOaan seperti 

ini disebut sebagai lapisan ganda terdifusi (d~ffuse double 

Layer). 

5. Permeabilitas Tanah (Lempung) 

Permeabilitas didefinisikan sebagai bahan berpori yang
 

memungkinkan aliran rembesan dari eairan yang eair atau minyak
 

mengalir lewat rongga pori. Pori - pori tanah saling berhubungan antara
 

yang satu dengan yang lainnya, sehingga air mengalir dari titik dengan
 

energi tinggi ke titik energi yang lebih rendah (Christady, 2002).
 

I
, 

r 
--~-
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Untuk tanah lempung yang dibuat gerabah mengalami perlakuan
 

seperti pemadatan, pengeringan, pembakaran. Gerabah yang masih
 

mentah pori - porinya lebih kecil~ karena pori lempung berisi air dan
 

ud~ setelah mengalami pembakaran air dan udara menguap sehingga
 

pori melebar.
 

6. Porositas Tanah (Lempung) 

Porositas merupakan sejumlah ruang pori - pori yang berisi air dan
 

udara Ruang pori - pori ini menjadi penting karena di dalamnya air dan
 

udara bebas bergerak. Banyaknya air yang bergerak melalui tanah
 

lempung berkaitan erat denganjumlah dan ukuran pori - pori tanah (Tan
 

dalam Rozalina, C. 2006).
 

Banyaknya ruang kosong di dalam tanah pula pada butir - butir~ 

semakin besar butir - butir semakin besar pula kadar ruang pori 

demikan pula sebaliknya (Kartasapo~ dalam Rozalina, C. 2006). 

Menurut Sarwo Hardjowigeno udara dan air mengisi pori-pori tanah. 

Banyaknya pori - pori ± 50% dari volume tanah~ sedangkan jumlah air 

dan udara berubah - ubah (Rozalina~ C. 2006) 

7. Pasir Kuarsa 

Dalam penelitian ini pasir kuarsa digunakan sebagai komposisi
 

campuran dalam pembuatan reaktor membran keramik. Pasir kuarsa
 

mempunyai heherarnr !':ifat cllkun !mes.ifik_ s.ehiflP"lJA: llfltnk
 

pemanfaatannya yang maksimal diperlukan pengetahuan yang cukup
 

mengenai sifat - sifatnya. Sifat - sifat tersebut antara lain :
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a.	 Bentuk butiran pasir. Bentuk butiran pasir dapat dibagi 4 

(empat) macam yaitu : membulat (rounded), menyudut 

tanggung (sub-angular), menyudut (angular), dan gabungan 

(compound). Pasir yang berbentuk bundar memberikan 

kelolosan yang lebih tinggi daripada bentuk yang menyudut. 

b.	 Ukuran butiran pasir. Butiran pasir yang berukuran besarlkasar 

memberikan kelolosan yang lebih besar sedangkan yang 

berbutir halus memberikan kelolosan yang lebih rendah. Pasir 

yang berbutir halus mempunyai luas permukaan yang lebih 

luas. 

c.	 Sebaran ukuran butiran pasir, dapat dibagi menjadi 4 (empat) 

macam, yaitu : 

1.	 Sebaran ukuran butir sempit. yaitu susunan ukuran butir 

hanya terdiri dari kurang lebih 2 (dua) macam saja 

2.	 Sebaran ukuran butir sangat sempit, yaitu 90 % ukuran 

butir pasir terdiri dari satu macam saja. 

3. Sebaran butir pasir lebar, yaitu susunan ukuran butir terdiri 

dari kurang lebih 3 (tiga) macam. 

4.	 Sebaran ukuran butir pasir sangat lebar, yaitu susunan 

ukuran butiran pasir terdiri dari lebih dari 3 (tiga) macam. 

d.	 Susunan kimia, beberapa senyawa kimia yang perlu 

diperhatikan dalam pasir kuarsa adalah Si02, Na20, CaO, 

Fe203. Kandungan Si02 dipilih setinggi mungkin dan 
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kandungan senyawa yang lain serendah mungkin. Makin tinggi 

kandungan Si02 makin tinggi daya penyerapannya. Seeara 

umum pasir kuarsa Indonesia mempunyai komposisi : 

a. Si02 : 35.50 - 99.85 % 

b. Fe203 : 0.01 - 9.14 % 

e. Al203 : 0.01 -18.00 % 

d. CaO : 0.01 - 0.29 % 

8. Serbuk Gergaji 

Serbuk gergaji digunakan sebagai campuran dalam pembuatan 

reaktor membran keramik. Serbuk gergaji merupakan limbah yang 

selalu ada pada tiap industri pengolahan kayu. Pada industri 

penggergajian, serbuk gergaji yang dihasilkan berkisar 11 - 15%, 

sedang pada industri kayu lapis dan molding biasanya lebih keeil. 

Besarnya persentase limbah serbuk gergaji yang dihasilkan pada proses 

pengolahan kayu seperti penggergajian, tergantung dari beberapa faktor 

seperti jenis kayu, tipe gergaji, tebal bilah gergaji (kerf), diameter log, 

kualitas yang ingin dihasilkan dan lain - lain. 

Serbuk gergaji umumnya banyak dimanfaatkan untuk bahan baku 

tungku pemanas atau bila diperkirakan akan menguntungkan, 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pada pembuatan papan partikel. Juga 

dapat ada yang dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan di 

persemaian. Selain itu, serbuk gergaji dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pembuatan briket arang (Supraptono, dalam Rozalina, C, 2006). 
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Sumber dan besarnya limbah serbuk gergaji di Kalimantan Timur 

dapat dilihat pada Tabe12.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 Macam dan perkiraan jumlah limbah serbuk gergaji 
di Kalimantan Timur

No Kegiatan Sumber 
Limbah 

Volume 
Pertahunm2 

1 Pemotongan 37,625 
1 Pemotongan Kayu Lapis 1254,000 
2 Penghalusan/ Amplas 1756,000 
3 Sawmil 79,136 

Jumlah 3126,761 
Sumber : Laporan Penelitian, Studi Pemanfaatan Limbah Serbuk Gergaji untuk Bahan 

Baku briket Arang oleh Bandi Supraptono dkk, Lemlit Unmul 1995. 

Jenis kayu yang diolah di Kalimantan Timur beserta kandungan 

kimianya dapat dilihat dalam Tabel2.2 berikut ini : 

Tabel 2.2 Jenis kayu dan kandungan kimianya yang banyak 
diolah di Kalimantan Timur. 

Kandungan Jenis Kayu 
Kimia Kapur Meranti Ban2kirai 

Sellu10sa (%) 60,0 50,76 52,9 
r' . (°4)..,ignm ,0 26,9 30,60 24,0 
Pentosa (%) 11,7 17,76 21,7 
Abu(%) 0,8 0,68 1,0 
Silika (%) 0,6 0,29 0,4 

Sumber: Laporan Penelitian, Studi Pemanfaatan Limbah Serbuk Gergaji UDtuk 
Bahan Baku briket Arang oleh Bandi Supraptono dkk, Lemlit Unmul 
1995. 

Palla penelitian ini dipilih serbuk gergaji yang berasal dari kayu 

kelapa, karena mudah didapat di alam. 
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2.4.3 Pembuatan Keramik 

Pembuatan keramik dimulai dan proses pengolahan tanah, pembentukan 

badan keramik, pengeringan, penyusunan dalam tungku pembakaran. Keramik 

maju sendiri dikelompokkan menjadi dua golongan besar yaitu struktural keramik 

dengan produk seperti keramik nuklir, serat kaca, dan busi dan fungsional keramik 

dengan produk seperti kapasitor, keramik magnet dan masih banyak. lagi. 

1. Pengolahan bahan baku. 

Bahan pembuat keramik hams diolah terlebih dahulu sebelum 

bahan siap dibentuk karena hampir semua bahan alaml murni 

mengandung banyak. grit. Pemisahan dapat dilakukan secara manual 

atau secara mekanis. Bahan-bahan keramik alam dihancurkan, 

disaring dan diambil ukuran butir bahan yang dikehendaki. 

Penyaringan dapat dilakukan dengan cara basah atau kering. 

2. Pembentukan badan keramik 

Pembentukan badan keramik ada beberapa cara antara lain die 

pressing, rubbermuld pressing, extrusion molding, slip testing dan 

injection molding (lchinose, dalam Nutayla, N. 2006). Die Pressing 

(tekan mati) digunakan pada bahan pembuat tepung dengan kadar 

cairan 10 - 20% dan cukup menjadi padat dengan tekanan. Produknya 

antara lain jubin lantai dan jubin dinding. Rubber mold pressing 

digunakan pada bubuk padat seragam. Disebut rubber mold pressing 

karena penggunaan cetakan yang seperti sarong dan batu penggosok. 
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Bahan diletakkan dalam cetakan dan ditekan dengan menggunakan 

tekanan hidrostatik dalam mang. 

Ektrusion molding merupakan pembentukan bahan dengan 

menggunakan menggeser campuran bahan plastis kaku pada lubang 

mati, contoh produknya adalah pipa selokan dan ubin lekuk. Slip 

casting dipakai jika larutan bahan cukup encer dan dimanfaatkan 

untuk membuat barang ~ barang yang cukup banyak. Injection 

molding merupakan teknik pembuatan badan keramik dengan cara 

menekan bahan keramik. pada cetakan. 

3. Pengeringan 

Pengeringan disini dimaksudkan untuk menghilangkan apa yang 

disebut dengan plastisnya saja, sedang air yang terikat dalam molekul 

tanah Hat (air kimia) hanya bisa dihilangkan melalui pembakaran. 

Tujuan dari pembakaran adalah untuk memberikHn kekuatan kepaua 

barang-barang mentah sehingga dapat disusun dalam tungku dan 

menghilangkan air yang berlebihan, yang menimbulkan kesukaran

kesukaran dalam proses pembakaran. Kerusakan yang dapat teIjadi 

antara lain perubahan bentuk dan retak-retak 

Beberapa cara pengeringan yang dapat dilakukan antara lain 

diangin-anginkan, dipanaskan dalam alat khusus dan membungkus 

benda dengan kain yang agak basah (Astuti, dalam Rozalina, C. 

2006). Pada pembuatan keramik dengan teknologi maju, proses 

pengeringan ini dilakukan langsung dengan proses pembakaran. 
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4. Pembakaran 

Proses pembakaran bahan keramik sering juga disebut Sinerinf( 

processes. Suhu yang dipakai dalam pembakaran sangat tergantung 

dati metode, bahan yang akan dibakar dan benda basil bakar. Sebagai 

contoh pada metode standar Pressure sintering dengan materi dasar 

ShN4 memerlukan sOOu 1700°C - 1800°C pada gas Nitrogen (N2). Hot 

pressing dengan bahan dasar ShN4 memerlukan suhu 1700°C 

i 1800°C dengan tekanan 200 - 500 Kg/cm2
• Reaction sintering dengan 

,) 
bahan dasar Si02 dibakar pada suhu 1350 °C-1600°C. Chemical vapor 

deposition (CVD) dengan bahan dasar Sil4 dan NH3 dipanaskan pada 

sOOu 800°C-1400°C. Selain itu masih ada metode - metode lain seprti 

Hot Isolatic Press (HIP), atmospheric pressure sintering, Ultra high 

pressure sintering, Post reaction sintering dan recl:vsfallization 

sintering (Ichinose, dalam Nutayla, N. 2006).. 

Dalam proses pembakaran, jenis air yang hams dihilangkan 

nda1nh air suspensi, air anw partikel, air pori nnw pnrtikel sctclah 

pengerutan, air terserap (adsorbsi) pda partikel dan air kisi dalam 

struktur kristalnya (Hartono, dalam Aminati, K. 2006).. 

Tahap dalam pembakaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I) Tahap penghilangan uap 

SOOu bakar tahap ini berlangsung dati awal sampai sekitar sOOu 

500°C. Tujuannya adalah untuk menghilangkan molekul-molekul 

air pada bahan, membakar unsur karbon dan unsur organis bahan. 
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Pembakaran hams dilakukan perlahan - lahan sampai semua 

molekul air bilang, jangan sampai ada molekul air yang teljebak 

dalam bahan karena akan terjadi letupan yang merusak bahan. Pada 

suhu 300°C - 400°C zat - zat organis dan unsur karbon akan 

terbakar habis. 

2) Tahap penggelasan 

Setelah air dalam bahan habis, suhu dapat ditingkatkan sedikit 

demi sedikit. Pembakaran suhu yang paling menentukan adalah 

pada sOOu 573°C. Pada suhu ini tungku pembakaran mulai menjadi 

merah panas dan tetjadi penggantian fisik silica. Pada proses 

pendinginan sOOu 573°C juga merupakan titik kritis, sehingga 

sering disebut sebagai inverse kwarsa. Setelah sOOu mencapai 

600°C tingkat bakar dapat dipercepat sampai terbentuk sinter 

(kilau) dari bahan yaitu teJjadi pada suhu 900°C-1200°C, 

3) Tahap pendinginan 

sOOu bakar yang 

dikehendaki tercapai. Jika soou pembakaran dihentikan maka sOOu 

tungku akan turon sedikit demi sedikit, sampai pada sOOu kamar. 

Penurunan suhu yang demikian bertujuan untuk menghindari 

terjadinya keretakan pada keramik dan menjaga kondisi tungku 

bakar (Astuti, dalam Rozalina, C. 2006). Untuk tungku bakar yang 

bagus disediakan fasilitas pendingin dengan mengalirkan udara. 

Proses perubahan bentonit alarn dalam pembakaran : 



36
 

4S0-6000C 
AhShOs(OH)4 • Ahsho7 + 2H20 

(Ah03 2Si02) 

Meta Kaolin 

92S0C 
2(Ah032Si02) • 2Ah03 3Si<h + Si02 

Silicon SpinellTrydimite 

1100°C 
2Ah0 3 3Si02 .. 2(Ah03Si02) + Si02 

Pseudo Mullite 

14000C 
3(Ah03 3Si02) .. 3Ah03 2Si02+ Si02 

Mullite Crystobalite 

Gambar 2.1	 Proses Perubahan Bentomit Alam Dalam 
Pembakaran (Meda Sagala, dalam Nasution, D, 
A. 2006). 

Perubahan komposisi kaolin dalam pembakaran adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Perubahan KI--..- .• Kaolin Dalam Pembaka ---...._--
Temperatur Peristiwa yanE Terjadi 

- Penguapan air mekanis dan air terserap 30 -IS0oC 

SOO-600oC - Penguapan air mineral! air kimia/ air kristal 
dati minerallempung kaolinit 
Ah03 2Si02 2H20 -+ Al203 2Si02+ 2H20 

- TeIjadi reaksi eksotemal ketika teIjadi reaksi 
peruraian keseimbangan (disosias) 
membentuk Mullite dan Trydimite 
3Ah032Si02 -+ 3AI032Si02 (amorph) + 
4Si02 (trydimate) 

- Kristalisasi awal dari mineral Mullite 
(3Ah0 32Si02) 
- Tyrdimite berubah menjadi Crystobalite stabil 
(Si0 2) 

- Keseimbangan Mullite-Crystobalit 

- Melebur 

8S0-10S0oC 

13S0oC 

1470°C 

1470 + 1790°C 

+2000oC 
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2.5 Hipotesa 

Terjadi penurunan kandungan Merkuri (Hg) setelah melalui proses filtrasi 

dengan menggunakan membran keramik. 


