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ABSTRAK

un AKTIFITAS ~OFUNGI ASAL LINGKUNGAN TANGKI REAKTOR TRIGA MARK n
TERHADAP ALUMINIUM. Pada penelitian kami sebelumnya telah berhasil diisolasi beberapa jenis
mikrofungi murni dati cuplikan air pendingin reaktor dan apusan dinding tangki reaktor Triga Mark ll. Kini
dilakukan uji aktifitas mikrofungi tersebut terhadap korosi logam Aluminium tipe 6061- T6 menggunakan
modifikasi metode pengukuran Horvart (1962). Masing-masing isolat diinokulasikan pada medium mineral, dan
diamati perubahan pH media serta pengurangan berat aluminium selama 30 hari pengamatan. Interaksi antara
aktifitas setiap jelus mikrofungi dan waktu, berpengaruh terhadap pH medium dan penurunan berat logam
penguji. Hasil penelitian menwljukkall penuflU1an pH dan pengurangan berat spesimen aluminium berbeda
nyata dengan kontrol sesuai dengan fungsi waktu. Nilai laju korosi tertinggi dijumpai pada spesimen yang
diinokulasi isolat PeniciUiun. simplicifsinlum yaitu 2,95.10-6, diikuti isolat Paecilomyces carneus 2,61.10-6, dan
isolat PeniciUium canescens 2,59.10-6 dibandingkan dengan laju korosi kontrol 2,11.10-6.

ABSTRACT

MICROFUNGAL ACTMTY TEST OF mE TRIGA MARK II REACTOR TANK ISOLATES
TO ALUMINIUM CORROSION. h1 our previous study some pure species of microfungal have been isolated
from cooling water aIld samples taken from surrounding tank wall of Triga Mark II Reactor. This study was
conducted to detennine their activities to aluminium 6061-T6 using modified method of Horvart (1962) in the
speed of corrosion trnnsmission process. Each isolate was inoculated into mineral nutrient solution. Changes of
pH and reduced weight of Aluminium plate were observed 30 days intensively. The result shows there was a
sigIlificaIrt decrease of pH and lost of aluminium specimen weight between the experimental and the control
groups, aIld the amounts were proportional to the length of investigation times. The highest degree of the
corrosion speed is given by Pen;c;Lliuln sinlplicissimum inoculant 2,95.10-6, followed by Paec;wmyces canreus
2,61.10-6, Pelr;c;Uium canescelrs 2,59.10-6 and the control 2,11.10-6 respectively.

PENDAHULUAN -Mikroba masuk langsuog kedalam salah satu reaksi
elektrokimia pacta permukaan substrat sehingga
mempercepat terjadinya reaksi potensial pacta
elektroda.

Mikrofungi biasanya menyebabkan korosi dengan
membentuk beberapa macam asam organik seperti asam
sitrat, asam glutamat daD asam oksalat, yang merupakan
zat yang korosif untuk logam. Disamping itu juga oleh
pertumbuhannya pada permukaan logam menghasilkan
lendir yang dapat menumpuk jadi padat dan sangat
lilembahayakan (Iverson, 1972).

Industri pembangkit tenaga nuklir merupakan
jenis industri yang sering dirugikan oleh kejadian korosi
yang bersumber dari rnikroorganisme (Jones, 1991).
Pada penelitian ini diarnati aktifitas beberapa jenis
mikrofungi basil isolasi dari lingkungan tangki reaktor
Triga Mark II Bandung dalam keadaan reaktor tidak
beroperasi dan air tangki sedang dikosongkan pada saat
dimulai perbaikan reaktor. Pengamatan dilakukan
terbadap aktifitas mikrofungi sebagai penyebab korosi
pacta logam aluminium yang sejenis dengan logam
dinding tangki reaktor tipe 6061- T6, sehingga dapat
memberikan gambaran kemuogkinan terjadinya korosi
pada dinding tangki reaktor Triga Mark II dan instrumen
reaktor lainnya.

Korosi mempakan suatu proses degradasi suatu
material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang
korosif, dapat bempa gas, lamtan yang bersifat asam atau
basa, air lalli, udara lembab dan lingkungan yang
mengandung mikroba. Sedangkan peristiwa korosi
terjadi secara sangat kompleks, melibatkan beberapa
faktor yang bekerja sarna secara simultan, yaitu meliputi
faktor mikrobiologis, faktor kimia dan elektrokimia,
faktor metalurgis dan faktor mekanis (Fontana, 1986).

Faktor mikrobiologis mempakan Salall satu faktor
penting penyebab korosi. Berbagai laporan penelitian
menunjukkan bahwa organisme kelompok mikrofungi,
bakteri dan algae telah banyak menyebabkan pengotoran
dan kemsakan pacta berbagai peralatan logam sehingga
tidak bisa dipergunakan secara maksilnal dan telah
mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan kemsakan
pacta peralatan berbagai industri. Diperkirakan harnpir
satu pertiga dari peristiwa korosi disebabkan oleh

mikroorganisme (Bosich,1970).
Umumnya rnikroorganisme terlibat pacta proses

korosi dalam dua Cara, yaitu :
-Adanya pertmnbullan dan basil metabolisme dalarn

bentuk asarn, alkalis dan ion-ion lain yang
menyebabkan lingkungan jadi korosif.
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Untuk mengetahui aktifitas mikrofungi terhadt1p
korosi logam di laboratorimn dapat dilakukan dengan

mempelajari pembahan pH medimn akibat produk
metabolisme yang dihasilkan dan mengamati laju korosi
daTi sampel logam yang terkorosi (Horvarth, 1962;
Walch, 1992).

BAHAN DAN METODE

Kultur munli tiga jenis mikrofungi basil isolasi
daTi air tangki reaktor daD cuplikan (apusan) finding
reaktor Triga Mark II yang diduga terkorosi (Wahid,
R.A. dkk.,1997) yaitu Paecilomyces carneus,
Penicillium simplicissimum dan Penicillium. canescens
dibiakkan pacta media Saborraud glucose agar (SGA),
pacta penelitian ini dipergunakan sebagai mikrofungi
inokulan. Sebagai logam penguji diglillakan Aluminium
tipe 6061- T6 dengan ukuran setiap lempeng penguji
panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Medium lmtuk mengamati
aktifitas isolat tnikrofungi adalall medium tnineral
(pankhurst, E.S. dkk, 1975) dengan penamballan 40 gr/l
glukosa dan 10 gr/l pepton.

Pengujian dengan metode Horvarth (1962) yang
dimodifikasi (lampiran I), yaitu dengan cara merendam
spesimen aluminium secara aseptik di dalam botol
percobaan yang berisi media mineral yang telah
diinokulasi dengan masing-masing isolat yang diuji.
Botol percobaan tertutup sumbat dengan pipa dua aliran,
untuk udc'tra tnasuk setelall melalui saringan daTi aerator
daD untttk udc'tra kellk'U" juga melalui saringan udara.

Parameter yang diukur adalah penurunan pH
larutan media menggtlnakan pH meter Corning model 3.
Pengurangan berat spesimen almninium ditimbang
dengan timbangan Sartorius (Electric Balance) yang
diamati setelall 10 ltari, 20 hari daD 30 hari. Sebelum
ditimbang spesimen almninimrt dibersihkan dengan asam
nitrat yang mengandung asmn klorat 5% selama lima
menit, disikat hati-hati, dicuci dengan air suling daD
aceton, dikeringkan dan ditimbang lringga be rat tetap.
Penelitian dilakukan dengan rancangan percobaan Acak
Lengkap Pola Faktorial dengan 5 ulangan, dan analisis
sidik ragam dengan uji beda nyata terkecil (BNT) taraf
5 %. Laju korosi diukur daTi penurunan berat logmn

pengttji setiap jam pengam.:'ttan.

BASIL DAN PEMBABASAN

Kehadiran mikroorganisme (mikrofungi) pada
penelitian ini mungkin memicu untuk mulainya suatu
proses korosi, dapat pula berperan dalam memperhebat
proses dengan cara menciptakan kondisi optimum untuk
membentuk perbedaan potensial pada logam dan
menstimulasi salah satu reaksi pada anoda atau katoda.
Aktifitas mikrofungi pada penelitian ini menyebabkan
penurunan pH secara bertahap pada media mineral dan
berpengaruh pada logam aluminium yang menyebabkan
berkurangnya berat spesimen secara lebih hebat
dibandingkan kontrol (Gambar 1 , 2 daD Tabell, 2).

Di alam pada umumnya korosi oleh
mikroorganisme terjadi daTi mekanisme yang bekerja
secara simultan atau mekanisme yang berurutan dari
kombinasi berbagai mikroorganisme. Beberapa jenis
fungi dapat terkonsentrasi pada pennukaan logam dan
menglmsilkan produk asam organik sehingga terjadi
suatu mekanisme korosi yang komplek (Iverson W.P.,
1974; Korbin G., 1976). Kehadiran ke tiga mikrofungi
pada penelitian ini dapat menyebabkan proses korosi
yang lebih cepat. Dalam skala laboratorium ternyata
semua isolat mempunyai potensi sebagai penyebab
korosi yang cukup besar (Tabel 3 dan Gambar 2 ).

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
penurunan pH medium dipengaruhi oleh interaksi antara
aktifitas jenis mikrofungi dengan lamanya waktu
pengujian. Dari uji BNT pada taraf 5 % (Tabel I),
interaksi antara jenis isolat Penicillium siplicissimum
dengan waktu pengujian paling lama (30 hari) pada
semua pengalnatan selalu menunjukkan kecenderungan
penurunan pH media terbesar. Hal ini sangat erat
hubungannya dengan fenomena penurunan berat logam
penguji, dimana pengurangan berat spesimen paling
besar juga terjadi pada Penicillium simplicissimum
pada waktu pengujian terlama (tabel 2).

Penurunan pH yang terjadi pada percobaan ini
menunjukkan peningkatan keasaman dengan adanya
asam organik di dalam media. Keadaan ini terdeteksi
setelah 11ari ke 10 dari setiap inokulan dan akan
menyebabkan inisiasi korosi pada pennukaan logam Al
penguji. Berkurangnya berat spesimen Aluminium
mungkin disebabkan korosi pennukaan logam yang
terjadi karena inisiasi dari asam organik yang diproduksi
oleh setiap isolat inokulan. lnisiasi asam organik yang di
hasilkan mikrofungi akan menyebabkan pembentukan
sumur-sumur dan celah-celah pada pennukaan logam
yang terkorosi (Fontana, 1986).

Menurut Davis (1967), korosi yang cukup parah
akan terjadi pada logam yang terbenam selama 20 hari
pada garam mineral. Hal ini dapat dilihat dari
pengamatan tampa inokulan (kontrol) yang menunjukkan
tingkat laju korosi yang cukup tinggi, 2,11.10-6
g/cm1/jam. Aktifitas mikrofungi terlmdap korosi logam
AI. diperlihatkan oleh laju korosi setiap spesimen daTi
masing-masing isolat, dimana Penicillium simplissimum
menunjukkan aktifitas korosi tertinggi, diikuti oleh
Paecilomyses carneus daD Penicillium canescens
(Tabel 3).

Korosi merupakan proses elektrokilnia dimana
perbedaan potensial diantara dlIa tempat ak1u bagian pada
logam menyebabkan perpind.111cw elektron yang
dihasilk.w oleh reaksi oksid.1Si daD reduksi (Walch,
1992).

Pacta penelitian ini, spesimen logam penguji
almninium tipe 6061-T6 direndam pacta medium mineral
dengan penamballan glukosa dan pepton. Dari
pengamatan tampa inokulan (kontrol) telall terjadi
penurunan pH medimn dan pengm-angan be rat spesimen
mulai llari ke 10, membuktikan ballwa telah mulai teljadi
proses korosi secara elektrokimia, yang makin bertambah
besar pacta pengmnatan hari ke 20 dan ke 30 (Gambar 1
dan Tabel I).
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Tabel Uji beda nyata terkecil pengaruh interaksi antara jenis mikrofungi daD waktu
pengujian terhadap penurunan pH medium

Keterangan: Huruf yang berbeda ke arab kolom menunjukkan berbeda nyata.
wI = 10 hari, w2 = 20 lwi, w 3 = 30 lwi
Pae = Paecilomyces , P = Penicillium

Tabel2. Uji beda nyata terkecil pengaruh interaksi antara jenis mikrofungi daD waktu
pengujian terhadap penurunan berat aluminium uji

KeteranganHurnf-yang berbeda ke arnh kolom menunjukkan berbeda nyata.
w 1 = 10 hari , W2 = 20 hari. w 3 = 30 hari
Pac. = Paecilomyces. P. = Penicillium

Tabel3. Laju korosi pada logam uji yang ditempatkan pad a medium tanpa penambahan
mikrofungi clan pada medium dengan penambahan mikrofungi

Keterangan: * Sesudah perhitungcm berat
Pae. = Paecilomyces, P. = Penicillium
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1 2 3 4

Waktu ( hari )

Gambar 1. Penurunan pH media setelah penambahan inokulum

mikrofungi

Keterangan: Waktu pengamatan (hari) 1 = 0 ban, 2 = 10 hari, 3 = 20 ban, 4 = 30 hari
series 1 = kontrol, series 2 = Paecilomyces carneus, 3 = Penicillium siplicissimum,
4 = Penicilliunr canescens

Keterangan: Waktu pengamatan (hari) 1 = 0 ban, 2 = 10 hari, 3 = 20 ban, 4 = 30 hari
series 1 = kontrol, series 2 = Paecilomyces carneus, 3 = Penicillium siplicissimum,
4 = Penicillium canescens
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KESIMPULAN DAN SARAN DAFTARPUSTAKA

Dari basil penelitian ini dapat disimpulkan ballwa
semua jenis isolat mikrofimgi yang diuji temyata
mempunyai potensi untuk mempercepat terjadinya
korosi pada logam aluminium tipe 6061- T6 , yaitu
spesimen pengtlji yang sejenis dengan aluminiwn
dinding tangki reaktor Triga Mark II. Proses korosi
ditunjukkan oleh penurunan pH media daD pengurangan
berat spesimen sesuai dengan bertarnbalulya waktu.

Penelitian ini dilakukan seteiall Reaktor Triga
Mark II beroperasi selarna lebih dari 30 L:1hun. Dalam
keadaan beroperasi suhu air tangki reaktor cukup tinggi,
yaitu diatas 40 0 C, sehingga mikrofungi tidak bisa hidup.

Akan tetapi dalaln keadaan reaktor tidak operasi
(Shutdown), atau reaktor dalam perbaikan, suhu air akan
nomk11 bal1kan tangki akan illuam kead.1an kosong,
sehingga pennukaannya lembab dan cocok untuk
kehidupan mikroorganisme temlasuk mikrofungi. Sesuai
dengan basil penelitiall ini diutarakan beberapa saran,
yaitu:
-Pennukaan luar d.111 dalaln tallgki diberi lapisan /zat

allti jalnur daD anti karat (sejenis Epox-y) secara
intensif. Dalam keadaan reaktor tidak beroperasi,
dinding tallgki diusallakan dalam keadaan panas (pakai
sistem pemaIk1s), unhlk menghindari keadaan lembab
yang disukai oleh lnikroorganisme tennasuk bakteri
daD mikrofungi.

-Usaha menjaga air tangki d.111 air yang berhubungan
dengan penyimpallan ballaD bakar daD peraJatan
reaktor supaya bebas mineral secara lebih seksama
dall intesif.
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Lampiran 1. Gambar Alat Uji Aktivitas Mikrofungsi terhadap Korosi Logam Aluminium Tipe 6061- T6

Ketera~an :

Botol percoba:lI11

Aluminium uji tipe 6061- T6')

Pipa l~ac<13

Selallg plastik4

5 Waslring bottle

Kapas
,.o.

Aerator
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DISKUSI

HARDJA WIDJAJA SOEDARDJO

Apa sifat keunggulan dal\ kelemahm\ Alwnunium
tipe 6061- T6 sehingga dipilih dalmn percobaan ?

Dari laporan bulanan operasi reaktor sering
terdapat Sial dalaIll tangki reaktor, apakall aktivitas
mikrofungsi terlladap korosi Al 6061- T6 mengllasilkan
Sial ? kalau tidak, kira-kira SiO2 berasal dari mana ?
Pacta pH berapa AI tersebut mulai terkorosi. Apakah
ketiga isolat tersebut dalam dalam suasana asam atau
basa ? Pelapis karat bagian permukaan dalam reaktor dari
logam apa ? Apakah bukan korosi terjadi dipermUkaan
luar saja, sedang permukaan dalam hampir tidak acta ?

ROSMIARTY A W AHID

Alrnuniurn tipe 6061-T6 adala11 jenis yang sarna
dari jenis alurnuniurn tangki reaktor Triga Mark II
Bandung smnpai dirnana Isolat mikrofungsi yang diuji ini
berasal.

D. .SOEMBOGO ROSMIARTY A WAHID

1. Mungkin berasal daTi penambahan resin/waktu proses
demineralisasi.

2. Bisa dalmn keadaaan asam < pH 4 atau terlau
bzsa?alkalis >pH 8

3. Dari bahan epoxy
4. Benar.

I. Berapa pH lamtan/cairan yang dipakai pada uji test
picce Al ?

2. Apakall pH skala Lab San\(1 dengatl lamtat1/cairan di
sistem reaktor ?

3. Apakall bisa uji korosinya dengan I Corr (kerapatan
ams korosi) metode selain dengan uiji korosi
penumnan berat ?

SUWIRMA
ROSMIARTY A WAHID

I. Pada awal test pH = 6, pada aklur test bisa rnencapai

pH=3.
2. Pada awal percobaan di Lab pH larutaJl sarna dengan

pH air pendingin reaktor.
3. Bisa, dc1pat dilakllkan pada penelitian pernantauan

korosi padc1 reaktor secara rutin.

Korosi terjadi kenungkinan saat reaktor
dioperasikan yang mana subu air lebih tinggi,
kemungkinan fungi acta yang mati sedangkan sampel
fungi diambil pacta waktu reaktor tidak berfungsi, SuIIU
lebih rendah.
Apakah fungi yang dikerok sudall mewakili fungi yang
llidup pacta subu air sac'll reaktor lagi berfungsi, mohon
penjelasan ?

DUYEH SETIAWAN
ROSMIARTY A WARID

Isolat fungi berasal dari mikrofungi yang di
koneksi sewaktu reaktor dalam keadaan perbaikan (up
grading reaktor) dimana tangki reaktor sedang
dikeringkan.

1. Nilai laju korosi dapat diindikasikan dengan memakai
laju korosi kontrol, ap.'l yang dilnaksud laju korosi
kontrol tersebut ? Apa arti d.'lri angka-angka
Penicillium Simplicissium 2,95. 10-6 d.'lnseterusnya ?

2. Mikrofungsi tersebut tennasuk golongan penyebab
korosi yang bagaimana, karenc'l korosi terjadi akibat
proses oksidaasi-reduksi (secara kimiawi), bagaimaIla
hublmgarulya secara biokimiawi ?

ROSMIARTY A W ARID

Laju korosi kontrol adalah laju korosi AI dalam
lanltan tanp.1 inokulall yang di hittIng daTi besar
penunu1an berat logam dalam g/cm2 per satuan waktu
jam.
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