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ABSTRAK

PENGARUH EKSTRAKTAN TOA, WAKTU PENGADUKAN PADA EKSTRAKSI CAIR-CAIR,
DAN MEMBRAN CAIR UNTUK LlMBAH CAIR YANG MENGANDUNG Cd Telah dilakukan
penelitian pengaruh ekstraktan dan lama pengadukan untuk penurunan Cd da/am limbah cairo
Metoda yang digunakan adalah ekstraksi dengan emulsi membran cairo Parameter yang
dipelajari yaitu jumlah ekstraktan tri-n oktil amin (TOA), lama pengadukan antara rasa umpan
dan rasa membran, jumlah ekstraktan divariasi 2, 10, 15, 20 den 25 % (vlv), lama pengadukan
divariasi.. 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 menit. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah
ekstraktan TOA yang baik 20 % (vlv) dan lama pengadukan sekitar 25 menit Efisiensi

penurunan cadmi.um yang diperoleh sekitar 98,35%.

ABSTRA9T i .."

THE INFLUENCE, OF EXTRACTANT TOA, STIRRING TIME ON THE EXTRACTION
PROCESS .' LIQUID-LIQUID, AND LIQUID MEMBRANE ON THE LIQUID WASTES

CONTAINING Cd. The influence of extractant and stirring time on the reduction component
cadmium on liquid wastes has been investigated. The method of experimental used the
extraction with liquid membrane emulsion. The parameters to be investigated were extractant
amount tri-n octilamin (TOA), duration of strirring time. In this investigated, extractant amount
was vari,ed from 5 to 25 % (vlv) TOA, duration of strirring time varied from 5 to minutes. The
result of experimental can be concluded that the best condition obtained for reducing cadmium
component was on extractant amount 20 % (v Iv) TOA, strirring time 25 minutes. The best
condition for reducing the cadmium component was efficiency factor 98,35%.

PENDAHULUAN

C admium tern1asuk dalam golongan limbah B.3
yang karakteristiknya beracun dEln merupakan

golongan limbah B-3 yang berasal dari surnber
spesifik, yaitu limbah yang berasal dari proses
utama suatu kegiatan industri. Buangan industri
umumnya merupakan toksitan yang sangat
berbahaya, terutama industri kimia, baik itu produk
dari industri peptisida maupun industri yang
melibatkan logam-logam berat, salah satunya adalah
Cd yang digunakan dalam proses produksi.
Cadmium ban yak dipakai dalam kehidupan manusia
karena sifatnya, penggunaannya sebagian besar
dalam kegiatan proses elektroplating, antara lain
karena Cd lebih piawai melindungi subtrat besi baja
dari korosi di atmosfir bergaram (daerah laut) dari
pad a logam lainnya, sehingga Cd dapat berperan
sebagai pelapis timbal atau logam pelapis(l)o.

Limbah dari industri finishing logam baik
yang berasal dari air bilasan yang terbuang, maupun
proses pcnycmprotan dan larutan pcmbcrsih serta
larutan plating yang telah kotor, semuanya
mengandung bahan berbahaya, beracun bagi

lingkungan.
Jika limbah Cd langsung dibuang ke

lingkungan, tentu saja akan menyebabkan
gangguan-gangguan terhadap berbagai komponen
penyusun lingkungan, salah satunya mahkluk hidup
termasuk manusia, sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini ditandai
dengan bergesemya bentuk tatanan dan kondisi asal
lingkungan ke kondisi yang lebih buruk, sekalipun
Cd dalam senyawa anorganik dapat terurai menjadi
senyawa-senyawa sederhana, akan tetapi tetap
menjadi bahan beracun yang dapat merugikan
kehidupari manusia.
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Upaya produksi bcrsih mcmcrlukan udanyu
perubahan dalam berflkir daD tingkah laku serta
menerapkan pengetahuan dan juga memperbaiki

teknologi.
Sehingga dari dua jalan tersebut, baik yang

bersifat mendasar daD strategis akan mampu

mencegah terjadinya pencemaran terhadap
lingkungan sehingga sumber daya alam., dapat
terlindungi dan kualitas lingkungan dapat
ditingkatkan, dengan demikian lingkungan hidup
dapat berfungsi sesuai peruntukannya bagi
kelangsungan hidup umat manusia seluruhnya.

Teknologi membran, dianalogikan dengan
kulit manusia yang fungsinya mengatur suhu badan,
perlindungan terhad~ infeksi daD lain-lain yang
berstruktur kompleks ). Teknologi membran emulsi
cair sejak diperkenalkan sebagai teknik ekstraksi
senyawa fenol dalam limbah cair tahun 1968 dalam
pengembangannya sampai saat ini sangat pesat
kemajuannya(6) .

Pemilihan metoda ini didasarkan pad a
proses yang cepat, dapat digunakan untuk
mengolah/memisahkan unsur-unsur dengan kadar
lcrll:lIlu <.1"11 b"hall kimia yallg £I:dikil, £I:rla
mempunyai selektivitas yang baik. Dua proses yang
terjadi disini yaitu ekstraksi dan reckstraksi.r,lI)

Cadmium dalam limbah cair padu
penelitian ini akan diturunkan konsentrasinya,
sehingga sesuai dengan standart baku mutu
lingkungan yang aman bagi lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Alat penelitian

Motor pengaduk Ultra Turrax T -50 buatan
IKA WERK, magnetik strirrer dari Janke and
Kumkel Ika Labor technik, timbangan elektronik
merk Sartorius tipe 2434, spektrofotometri merk
Coming Colori Meter 253, batang magnet 0,5 cm
dan panjang I cm, peralatan gelas, pH meter serta

pipet.

Bahan penelitian
Limbah cair pelapisan logam, cadmium

nitrat [Cd(NO3h-4H2OJ, span-SO (Sorbitan
Monoleate), larutan PAR [4-(2 Pyridylazo
resorcional), aguadest, kerosen, tri-n-Oktilamin
[CH3-(CH2hJ3-N/R3N -Es Batu

Cadmium jika masuk dalam tubuh manusia
akan mempengarnhi otot polos, pembuluh darah,
secara langsung maupun tidak langsung melalui
ginjal. Kasus demikian ditemui dalam keracunan Cd
secara epidemi di kota Toyama, Jepang, yang
dikenal dengan pen yak it itai-itai atau aduh-aduh
ketika bergerak. Cadmium juga dapat menyebabkan
impotensi pada manusia, selain itu juga menjadi
bahan karsinogen(1). Hasil penelitian juga
menunjukkan beberapa macam kanker yang terjadi
pada manusia, disebabkan makanan mereka
mengandung logam berat, karena jika enzim
bergabung dengan logam berat tern tam a enzim yang
mengandung sulfur, maka sifat enzim akan berubah
sehingga menyebabkan pen yak it kanker. Terhadap
hewan misalnya ikan emas, akan mengalami
kematian dalam waktu 96 jam jika dalam hidupnya
terkontaminasi logam Cd dengan rentang
konsentrasi 1,092 -1,104 ppm. Sedang pada
tumbuhan, Cd akan menyebabkan terhambatnya

peristiwa penyerapan partikulat-partikulat yanr
sangat dibutuhkan oleh zat hijau daun (cholophyl)(J

Melihat berbagai macam akibat masuknya
un sur Cd dalam lingkungan tcrutama pad a manusia,
tentu saja harus diupayakan jalan keluar yang
mendasar dan strategis agar berbagai permasalahan
diatas dapat diatasi tanpa menimbulkan
permasalahan yang lain.

Mengatasi permasalahan tersebut jalan
keluamya bersifat menyelurnh yaitu melalui
perubahan terhadap pola pikir manusia sendiri yaitu
ketika manusia memulai semua aktivitasnya
termasuk kegiatan industri, tidak boleh hanya
berfikir bagaimana mendapatkan un tung yang
sebesar-besamya dengan segala cara, tidak peduli
apakah menimbulkan limbah ke lingkungan atau
tidak, berbahaya bagi lingkungan atau tidak. Cara
pandang dan cara berfikir yang umumnya disebut
kapitalis inilah yang hams dibuang jauh-jauh dan
diganti cara berfikir yang menyeluruh yaitu suatu
cara pandang terhadap manusia, alam, dan
kehidupan itu sendiri yang akan melahirkan
pertanyaan pada diri manusia yaitu : dari mana
manusia berasal, untuk apa manusia hidup clan mati
kemana manusia akan kembali, jika pertanyaan ini
terjawab dan benar maka cara pan dang seperti ini
akan mampu menyelesaikan permasalahan tadi.

Jalan keluar yang bersifat strategis, salah
satunya melalui pernbahan dari strategi pengolahan
lingkungan yang tadinya didasarkan pada
pengolahan limbah ke strategi produksi bersih.

United Nation Environmental Protection
(UNEP) mendifinisikan produksi bersih sebagai
upaya dari suatu strategi pengelolaan lingkungan
yang bersifat integral dan preventif terhadap
manusia dan lingkungan (I)

Parameter yang diteliti

a. Variabel tidak bebas : konsentrasi umpan limbah

cadmium
b. Variabel bebas : waktu kontak an tara fas"emulsi

dan rasa umpan,jumlah zat pembawa (TOA)
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Tabel 2. Pengaruh jumlah ekstraktan tri-N-
oktilamin (TOA) pada ekstraksi membran
cair

NolTOA
(%) .

! , ~~,--1151 36,34 ~
97,76~
M~I,6~

43.61

1J.1J:§.~

~
26,74

~

97,45~!lQ,~3115f
4120T

68,18
-oolJ5

151~1 -42.32

Langkah-langkah penelitian
a. Pembuatan membran emulsi

Membran emulsi cair dibuat dari rasa
organik (FO) clan rasa air internal (Fai), rasa
organik terdiri dari TOA dengan jumlah % (v/v)
perbandingan antara jumlah TOA : span-80 :
kerogen = 5, 10, 15,20 dan 25 %(v/v) TOA : 5%

(v/v) span-80 : 90, 85, 80, 15 dan 10 % (v/v)
kerogen, rasa air internal NaOH dengan
konsentrasi 0,4 M sebanyak 15 mI. Semua
bahan dimasukkan ke da!am tabung gelas ukuran
lebar 10 cm clan tinggi 25 cm. Pembuatan
membran emulsi suhu proses 4-6°C. Untuk
menjaga suhu tersebut, pada luar bejana diberi es
batu. Kemudian diaduk dengan motor pengaduk
Ultra Turrax T -50 pada kecepatan 8000 rpm
selama 10 men it. Selanjutnya dikontakkan
dengan rasa umpan konsentrasi 100 ppm clan
kondisi pH =2, serta pengadukan 100 rpm
perbandingan membran clan rasa umpan 1 : 1.

b. Variasi jumlah ekstraktan (TOA) mulai dari 5,
10, 15, 20 clan 25 %(v/v) terhadap span-80 5%
dalam kerogen.

c. Variasi waktu kontak antara membran emulsi
dengan rasa umpan : 5, 10, 15,20 clan 30 menit.

d. Keberulangan rasa organik : setelah proses
ekstraksi, maka dilakukan pemisahan dari rasa air
eksternal terhadap rasa organiknya. Setelah
tcrpisah maka rasa organik dipakai kembali untuk

proscs selanjutnya tanpa pcrlakuan pcngadukan,
maka membran dipakai lagi sebagai
kebcrulangan rasa organik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisa perhitungan statistik regresi
non linier sebagai fungsi jumlah ekstraktan TOA
dengan koefisien distribusi (Kd) ekstraksi cair-cair
didapatkan harga : R 2 = 0,7 clan pada perulan,gan ini

dimaksudkan mengetahui kemampuan penggunaan
membran emulsi setelah dipakai lagi untuk
penurunan konsentrasi Cd R2 = 0,9. Sedangkan

untuk ekstraksi membran cair didapatkan harga : R2
= 0,99 clan pada perulangan R2 = 0,31, menunjukkan

hubungan yang erat antara kedua variabel.
Pad a proses ekstraksi cair-cair peningkatan

konsentrasi TOA akan menaikan kebolehjadian
terbentuknya senyawa Cadmium nitrat-tri n
oktalamina sehingga terjadi kenaikan Kd Cd, namun
jumlah TOA lebih dari 20% mengakibatkan
peningkatan kebasaan pada rasa tersebut sehingga
Cd akan diikat kuat oleh ion nitrat dalam rasa air,
sehingga mengakibatkan Kd Cd menurun.

Sedangkan pnda proses membran emulsi
cair, peningkatan jumlah TOA akan menaikan
kebolehjadian terbentuknya senyawa cadmium
nitrnHri n oktilnmin schingga tcrjndi kenaikan nilai
koefisien Cd. Namun pada konsentrasi tri n
oktilamin diatas 20 % dalam rasa organik
menyebabkan kemungkinan terjadinya interaksi
gugus polar zat pembawa dengan air dalam rasa
ekstemal sehingga mendorong proses osmosa
karena gugus polar cenderung untuk larut pada
medium polar (air), oleh karena itu kenaikan
kandungan organik basa dalam rasa organik akan
menurunkan Kd Cd.

Secara umum kenaikan jumlah TOA akan
menurunkan koefisien distribusi Cd, tetapi yang
menyebabkan hasil pengolahan membran emulsi
cair lebih baik dari hasil pengolahan ekstraksi cair-
cair karena fenomena membran emulsi cair fungsi
TOA sebagai zat pembawa masih dapat
dipertahankan karena Cd dalam rasa organik segera
ditarik oleh NaOH sementara pada ekstraksi cair-
cair Cd dalam rasa organik ada yang kembali pad a
rasa umpan. Adanya beda yang tidak jauh antara
hasil ekstraksi cair-cair clan membran emulsi cair
dilakuan bersama-sama, sehingga dapat
menunjukkan fungsi TOA sebagai ekstraktan sangat
baik.

Dari Tabel I. clan 2., terlihat harga efisiensi
penurunan konsentarsi Cd pada ekstraksi cair-cair
maupun ekstraksi membran cair pad a proses
pemakaian rasa organik yang pertama mempunyai
nilai yang besar pada jumlah ekstraktan 20 % (v/v)
(95,34% ekstraksi cair-cair clan 98,77% untuk
ekstraksi membran cair), pada jumlah ekstraktan
diatas 20% efisiensi proses cenderung turun.
Besamya efisiensi keberulangan rasa organik rata-
rata = 0,47 %, sedangkan untuk ekstraksi membran-

cair 0,87%.

Tabell. Pengaruh jumlah ekstraktan tri-N-
oktilamin (TOA) pad a ekstraksi cair-cair
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Tabel 3. Pengaruh waktu kontak pada ekstraksi
cair-cair

ke rasa umpan sehingga koefisien distribusi Cd akan
menurun dan karena menurunnya kestabilan
membran, disamping itu waktu kontak kurang dari
25 menit akan mengakibatkan masih kurangnya
kesempatan Cd untuk menembus antar muka rasa
luar membran dan bermigrasi di dalam membran
serta kembali mcnembus antar muka membran.

Sebagaimana diketahui bahwa waktu
kontak yang terlalu lama akan menyebabkan
menurunnya kestabilan membran, namun hasil
pengolahan membran emulsi cair lebih baik
dibandingkan dengan ekstraksi cair-cair, hal ini
disebabkan pada proses membran emulsi cair
berlangsung dua proses dalam satu tahap sedangkan
ekstraksi cair-cair dua proses dalam dua tahap.

KESIMPULAN

Dari Tabel 3. dan 4., terlihat harga efisiensi
ekstraksi cair-cair maupun ekstraksi membran cair
pada proses pemakaian rasa organik yang pertama
mempunyai nilai yang cukup besar pada saat waktu
kontak 25 menit ( 98,23% untuk ekstraksi cair-cair
dan 98,35% untuk membran emulsi cair), pada
waktu kontak diatas 25 menit efisiensi proses
cenderung turun. Besamya efisiensi penurunan
konsentrasi rata-rata Cd untuk ekstraksi cair-cair
1,27%.

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan diperoleh hasil yang cukup baik pacta
ekstraksi membran emulsi cair maupun ekstraksi
cair-cair untuk menurunkan Cd
a. lumlah ekstraktan TOA (Tri-n Oktilamin) 20 %

(v/v)
b. Waktu kontak antara rasa umpan dan rasa

organik 25 menit.
c. Ekstraksi membran emulsi cair lebih baik hila

dibandingkan dengan ekstraksi tail-cairo
d. Fasa organik digunakan lebih dari satu kali

pemakaian menghasilkan penurunan konsentrasi
cadmium rata-rata sebesar 1,08 % untuk
membran emulsi cair berdasarkan waktu kontak
sedangkan ekstraksi cair-cair sebesar 1,27 %,
sedangkan pengolahan berdasarkan jumlah
ekstraktan menghasilkan penurunan konsentrasi
cadmium rata-rata sebesar 0,47 % untuk
membran emulsi cair sedangkan ekstraksi cair-
cair sebesar 0,87 %.

e. Membran emulsi cair dapat digunakan sebagai
sistem penurunan Cd dalam limbah cair.

Oari analisa perhitungan regresi non linier
untuk fungsi waktu kontak dengan koefisien
distribusi ekstraksi cair-cair didapatkan harga : R2 =
0,9 dan pada perulangan R2 = 0,9 , sedangkan
ekstraksi membran cair didapatkan R2 = 0,9 dan R2
= 0,64 pada peru langan, hal ini menunjukkan

hubungan yang erat antara kedua variabel.
Pada ekstraksi cair-cair pada waktu kontak

kurang dari 25 menit mengakibatkan transfer massa
semakin meningkat dengan makin banyak ion logam
Cd yang bereaksi dengan pelarut organik sehingga
konsentrasi ion logam dalam rasa umpan semakin
kecil, tetapi pacta waktu kontak lebih dari 25 menit
kandungan ion logam dalam rasa umpan akan
mengecil dan cenderung turun tetapi karena
reaksinya sudah mengalami kesetimbangan.

Sedangkan pada membran emulsi cair
waktu kontak yang paling baik pada 25 menit
sedangkan untuk waktu diatas 25 menit kestabilan
membran mulai berkurang dan makin sedikit ion
logam yang bereaksi mengakibatkan lolosnya
kembali Cd, mulai berkurang dari rasa air internal
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Prayitno
~ Pemilihan teknik membran ini didasarkan

prosesnya cepat dapat digunakan untuk
mengolah limbah yang mengandung logam
berat contoh Cd; bahan kimia.. yang
digunakan sedikit, serta mempunyai
selektivitas yang baik, dapat memperkecil
proses ekstraksi dan reekstraksi dapat
dijadikan satu proses.

Dwi Wahln! N.
» Jelaskan tara pembuktian reaksi yang terjadi

pada membran !

Prayitno
~ Reaksi yang terjadi pada proses membran

dengan ekstraktan TOA.
Pada proses ekstraktan, ekstraksi pada antar
fasa air eksternal- organik, reaksinya :
2RH(0) + C~+ -+ R2 Cd(o) + 2F (oq)
Pada reekstraksi pada antar fasa organik -
air internal, reaksinya :
2m' (oq) + R2 C~+ (0) Cd(aq)-+ 2F (0) +
C~+ (oq)TANYA JAWAB

Damunir
~ Apakah dasar teori yang saudara gunakan pada

membran cair untuk limbah yang mengandung
Cd?
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