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ABSTRAK

PENGOLAHAN LlMBAH KROMIUM DARI INDUSTRI PENY AMAKAN KULIT MENGGUNAKAN

TEKNIK RADIASI BERKAS ELEKTRON. Pengolahan limbah kromium dari industri penyamakan kulit
dengan metode kimia yang ada saat ini masih mempunyai keiemahan mendasar yaitu terjadi
kontaminasi sekunder dari limbah dan endapan yang dipisahkan dengan menggunakan reagen. Untuk
itu, diperlukan satu teknik pengolahan limbah yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan
penelitian adalah mendapatkan kondisi optimum parameter radiasi berkas elektron dan pH untuk
pengolahan limbah kromium dari industri penyamakan kulit. Radiasi berkas elektron jika melewati
media berupa larutan, maka akan terjadi radiolisis . Peristiwa radiolisis menghasilkan zat pereduksi dan
ion yang mampu menurunkan kadar kromium dalam limbah. Pada penelitian ini sampel limbah dari
industri penyamakan kulit ditambah dengan etil alkohol sebagai scavenger dan pH divariasi sebesar 1,
4, 8, 12. Sampel diiradiasi dengan menggunakan Mesin Berkas Elektron (MBE) dengan variasi dosis
radiasi sebesar 15 kGy, 25 kGy, dan 35 kGy. Oari hasil analisis dengan spektrofotometer MS dan UV
visdidapatkan bahwa semakin besar dosis radiasi yang diberikan penurunan kadar kromium semakin
besar. Penurunan kadar kromium terbesar didapatkan pada pH 8 dengan dosis iradiasi sebesar 35
kGy.

ABSTRACT
CHROMIUM WASTE TREATMENT FROM LEATHER MANUFACTURE USING ELECTRON BEAM

RADIATION TECHNIC. Leather manufacture chromium waste treatment using chemical methods have
an essential disadvantage, because of the production of the secondary contamination of wastes and
separated sediments used by reagents. Therefore, a new technique is needed to solve this problem
The aim of the research to learn the advantages of electron beam radiation for chromium waste
treatment.Water radiolysis can be produced by the interaction between electron beam and water or
liquid substances This phenomenon produces many redUCing agents and Ions that could reduce
chromium concentrations in the liquid waste .Ethyl alcohol as a scavenger was added in the waste
samples, then the pH of varied from 1, 4, 8 to 12, then were irradiated Irradiation were done by
Electron Beam Machine with dose 15, 25, and 35 kGy After irradiation, chromium concentration in the
samples were analyzed by AAS and UV-vis spectrophotometer. The results had shown that chromium
could be reduced by high dose electron beam. The optimum reduction of chromium was achieved at
liquid waste pH 8 and irradiation dose 35 kGy.

PENDAHULUAN

Pada industri penyamakan kulit di
Indonesia, kromium merupakan bahan yang
penting dalam proses penyamakan
dibandingkan bahan penyamak lain seperti
bahan sintetis dan nabati. Oisamping memiliki
keunggulan seperti kulit yang dihasilkan
menjadi lebih lemas dan tahan terhadap
panas, harga bahan penyamak kromium lebih
murah dibandingkan dengan bahan penyamak
lainnya Proses penyamakan tersebut tentu
saja juga menghasilkan limbah yang dapat
dikategorikan mengandung 83 (Bahan
Beracun dan Berbahaya).

Oalam hal ini pemerintah telah
menyikapinya dengan menetapkan peraturan
pada beberapa butir pasa!. Seperti tertera
pada PP no 18 dan diubah pada PP no 85
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tahun 1999, bahwa limbah B3 merupakan hasil
sisa industri yang mengandung bahan beracun
dan berbahaya yang harus diolah sehingga
limbah berkurang dan I atau tidak lagi bersifat
racun dan berbahaya. Sesuai dengan pasal 6
ayat 2, bahwa limbah dari industri penyamakan
dinyatakan terrnasuk dalam limbah B3 setelah
dilakukan uji Toxicity Characteristic Leaching
Procedure (TCLP) dan I atau uji karakteristik
[1] .

Penyamakan (tanning) merupakan
tahapan yang sangat penting dalam industri
penyamakan kulit. Proses penyamakan kulit
meliputi kulit mentah yang berasal dari rumah
potong dalam keadaan segar, awet kering atau
awet garaman, menjadi kondisi yang sesuai
untuk operasi kimia dalam penyamakan.
Selama kegiatan ini, kolagen dan protein di
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Jumlah kromium yang digunakan
dalam proses penyamakan sebesar 21 kg I ton
wls hides (wet salted hides) dalam bentuk
Cr203 dan terbuang dalam beberapa proses:
a. limbah penyamakan awal = 4.1 kg I ton

wls hides

b. limbah pemerahan = 1.5 kg I ton I'Ils
hides

e. limbah penyamakan akhir = 1.3 kg I ton
wls hides

d. limbah peneueian = 0.2 kg I ton I'Ils hides
Total dari limbah yang terbuang

sebesar 7.1 kg I ton I'Ils hides. sehingga
. kromium yang terpakai sebesar 66 % dari total

kromium yang dimasukkan. (3) Prosentase
kromium yang dihasilkan dari tiap proses dapat
dilihat pada Gambar 1 berikut ini :

Bahkan pada kenyataannya. kromium
merupakan salah satu dari essensial human
nutrient, dan banyak dijual sebagai dietary
supplement. Akan tetapi. di dalam limbah, Cr
(III) dapat teroksidasi menjadi kromium
heksavalen (Cr (VI)). Proses oksidasi ini hanya
terjadi pada kondisi-kondisi spesifik. misalnya
sinar ultravioJE.t. pH dan adanya oxidation
agent yang kua(

Berbee;d dengan Cr (III). Cr (VI)
merupakan oksidator yang sangat kuat dan
bersifat toksik. Cr (VI) mempunyai efek yang
merugikan bagi organisme dan kulit. yang
dapat menstill1c;;asi proses kanker. Dalam air
dan tanah yang terkontaminasi. mikroflora
dapat dirusak o:eh Cr (VI). termasuk mikroflora
yang digunakan l ntuk pemurnian air limbah
seeara biologl. K-omium heksavalen tidak
dapat terdekomposisi sendiri. melainkan hanya
terakumulasi.

Oalam sebuah industri penyamakan
kulit, proses-proses pickling. tanning,
sammying, draining. dan post tanning adalah
operasi-operasi yang sangat penting dalam
chromium management. Jumlah kromium yang
dikeluarkan dalam efluen untuk pemrosesan
satu ton wet salted hides dapat dilihat pada
Tabel .1 berikut :

dalam kulit mentah akan memantapkan
agensia penyamak pada tempat-tempat yang
reaktif. Hal ini menunjukkan fenomena
berhentinya pembusukan. Dewasa ml,
digunakan berbagai bahan penyamak,
tergantung pada jenis kulit yang akan dibuat,
antara lain:
1. Bahan samak nabati (mimosa, chestnut,

quebraeho)
2. Bahan samak mineral (kromium, iron,

zirconium, dalam bentuk-bentuk garam)
3. Bahan samak organik lain (formaldehid,

sintetik, dan lain-lain)

Untuk saat ini, industri penyamakan
kulit menggunakan agensia kromium
(bervalensi +3) berkembang dengan pesat
disebabkan tingginya permintaan akan kulit
jadi samak kromium, dan juga didorong oleh
adanya peraturan tata niaga pelarangan
ekspor kulit mentah atau kulit setengah jadi
dalam rangka peningkatan nilai tambah di
dalam negeri. Metode penggunaan garam
kromium valensi 3 berupa powder ini sudah
ada sejak tahun 1959. Garam Cr (III) ( Cr203
atau Cr2(S04h ) telah digunakan seeara luas
sebagai agensia penyamak di dunia untuk
mengubah kulit mentah menjadi kulit finish.
Penggunaan kromium sebagai bahan
penyamak mempunyai banyak keunggulan,
yaitu proses eepat, sederhana, dapat
diproduksi ulang dan murah. Kulit yang
dihasilkan mempunyai sifat mekanik tinggi,
tahan panas, dan mudah diwarnai. Ikatan
kolagen kromium paling kuat dibandingkan
dengan ikatan antara penyamak nabati dan
sintetik. Karena sifatnya ini, maka pemakaian
kulit samak kromium menjadi lebih luas, seperti
sarung tangan, sepatu, barang kulit dan jok,
oleh karena itu penggunaan kromium sebagai
bahan penyamak tak dapat dihindari.

Sebagai konsekuen~ dari
penggunaan kromium sebagai bahan
penyamak, akan dihasilkan limbah yang
mengandung bahan sisa penyamak (kromium).
Pada penggunaan kromium sebagai bahan
penyamak, kulit akan menyerap 60 - 70 % dari
kromium yang ditambahkan, dan sisanya akan
terbuang bersama limbah (2). Kromium yang
ada dalam limbah merupakan Cr (III) karena
kromium yang digunakan dalam penyamakan
adalah Cr (III). Kromium Trivalen merupakan
unsur yang non toksik, dan mempunyai
kestabilan bentuk yang tetap. Standard
chemical reference menyatakan bahwa
komposisi Cr (III) menunjukkan adanya raeun
yang sangat keeil atau bebas toksisitas.
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Tanning

Post-tanning

Total

2 - 5 kg Cr/ton kulit

1 - 2 kg Cr/ton kulit

3 - 7 kg Cr,O:;lton
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CJ Limbah Penyamaan awal

1m Limbah Pemerahan

CJ Limbah penyamaan akhir

o Lirnbah pencucian

Gambar 1. Prosentase limbah kromium yang dihasilkan dari tiap proses [3]

Industri penyamakan kulit akan menghasilkan
limbah cair sebanyak 20-80 m3 per ton kulit
mentah. Limbah tersebut mengandung cairan
asam dan alkalin, dengan kadar kromium
sebanyak 100-400 mg/I; sulfida sebanyak 200
800 mg/I; nitrogen sebanyak 200-1000 mg/I;
biochemical oxygen demand (BOD) 900-6000
mg/I; chemical oxygen demand (COD) dalam
rentang 800-43.000 mg/I; dan chlorida dalam
rentang jumlah 200-70.000mgll serta lemak
dal8m jumlah yang besa(

Pengamatan terhadap air limbah
samak kromium, dan didapatkan hasil sebagai
berikut COD 1021,97·7454,9 mg/I; BOD 430
2400 mg/I; S: 11,6-147,2 rng/I; Cr 1150,35 -
6254,29 mgll; N-NHJ: 91,52-217,28 mg/l;
TSS (Total Suspendcel Solids) 120,24-
17084 mgll dan pH = 4 [4]

Pemisahan krom dari limbah

penyamakan krorn rnemiliki keuntungan ganda
yaitu limbah krorn yang telah diolah dapat
dirnanfaatkan lagi untuk menya llak dan juga
dapat mengurangi beban pencemaran. Prinsip
yang digunakan dalam pemisahan krom ini
adal8h penyaringan, pengendapan, pelarutan
dan analisis. Penelitian rnengenai pemisahan
krom dengan rnenggunakan NaOH, didapatkan
hasil bahwa pemisahan kromium dengan
rnenggunakan NaOH mampu memisahkan
beban pencemar sebesar 14-99 % dan pada
pH 8,5-9 krornium dalam limbah penyamak
dapat dipisahkan secara sempurna dengan
menggunakan NaOH. Namun kerugian dari
proses menggunakan NaOH ini adalah
dihasilkan endapan yang merupakan bahan
pencemar sekunder.

Telah dilakukan penelitian
penghilangan Cr (VI) dari larutan dengan
menggunakan berkas elektron (EL V- Type) dan
reducing agent yang berbeda. Reducing agent
yang digunakan adalah NaZSZ03 , Na2S , dan
NazSOJ. Berkas elektron yang digunakan
rnempunyai energi 1 MeV dengan dosis 2-30
Mrad. Oari hasil penelitian didapatkan hasil
bahwa reducing agent yang paling efektif
adalah NaZSZ03 dan memillki efisiensi
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penurunan kadar krornium yang tinggi serta tak
rnenghasilkan kontaminasi sekunder

Telah melakukan penelitian tentang
penghilangan logam berat dari larutan dengan
menggunakan radiasi berkas elektron dan
penambahan hidroksi radikal scavenger.
Scavenger yang digunakan adalah ion format.
Oari penelitian didapatkan hasil bahwa
serna kin besar dosis yang digunakan, kadar
logam yang ada dalam larutan semakin turun
[5]

Oewasa inl, telatl dikembangkan
metode-metode kimia untuk menghilangkan
logam berat (termasuk kromium) dari limbah
Tetapi, penanganan secara kimiawi tersebut
mempunyai kerugian mendasar, yaitu
teqadinya kontaminasi sekunder dari limbah
dan endapan yang dipisahkan oleh reagen.
Selain itu, krornium yang ada juga tak dapat
dihilangkan secara sempurna. Untuk itu perlu
dilakukan cara-cara baru untuk mengatasi
kekurangan tersebut dengan mengaplikasikan
kemajuan IPTEK yang berkembang saat ini,
antara lain dengan memanfaatkan Mesin
Berkas Elektron [6]. Oalam bidang nuklir,
perkembangan dan kemajuan pesat yang
terjadi telah berhasil diaplikasikan dalarn
industri baik untuk peningkatan kualitas hasil
maupun untuk rnengatasi permasalahan
lirnbah yang tirnbul, seperti dekontaminasi
lirnbah tekstil, reduksi logam berat dan
sebagainya.

Radiasi nuklir dapat menyebabkan
terjadinya radiolisis dari suatu larutan encer.
Sebagai hasil dari radiolisis tersebut akan
dihasilkan prod uk antara lain elektron terhidrat
(e'aq), atom hidrogen (oH), dan radikal hidroksi
(oOH) [71. Elektron terhidrat dan atom hidrogen
merupakan pereduksi, yang dalarn larutan
akan mereduksi ion kromiurn bermuatan Cr

(VI) menjadi Cr (III) dan akan mengendap bila
bereaksi dengan ion OH, dan dapat
dipisahkan dengan filtrasi biasa, sedangkan
radikal hidroksi merupakan pengoksidasi,
namun keberadaannya dapat dihilangkan
dengan menggunakan scavenger. Oleh karena
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Tabel 2. Kadar Kromium Dalam Limbah
Sebelum Diiradiasi
Jenis ~:romium Konsentrasi
dalam limbah (mall

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Sam pel

Sebelum limbah diberi perlakuan
dengan iradiasi, limbah dianalisis kandungan
kromiumnya dengan Spectrophotometer UV
Vis dan AAS. Kadar kromium pada limbah
awal dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Dari Tabel 2 di atas kadar Cr (VI)
sangat kecil hanya sebesar -0,1 % dari jumlah
kromium totainya Hal ini disebabkan karena
pada proses penyamakan. bahan penyamak
yang digunakan merupakan persenyawaan
Cr(lll), sehingga dapat dipastikan Cr(VI) yang
muncul berasal dari Cr(lIl) yang telah
teroksidasi melalui proses penyamak.
Hubungan pengaruh dosis radiasi terhadap
kadar kromiunl total dengan variasi pH
ditunjukkan pada Gambar 2.

melakukan penetrasi ke dalam larutan.
Kedalaman penetrasi dari berkas elektron
pad a larutan dengan nilai kerapatan bahan
atau materi p sebesar 1 g/cm2 dan (energi) E =
300 keV sebesar 0.09 em. Dengan
kemampuan penetrasi elektron terse but. maka
ketinggian cai~z.n limbah sebelum diiradiasi
harus diatur sedemikian rupa sehingga
elektron man'pu melakukan penetrasi pada
sampel. UntLk lebih mengetahui apakah
elektron mam~u melakukan penetrasi pada
ketinggian larutc:m di atas piring sampel maka
di bawah ealran limbah diberi "gonogo' yaitu
sebuah materi I benda berukuran keeil (1em x
1 em) berwarr:2 kuning. "Gonogo' ini akan
berubah warna ,-;lenjadi coklat mud a atau tua
setelah terken8 radiasi elektron. tergantung
pada dosis yang dl')erikan.

. c. Analisis
Setelah seluruh sampel diiradlasl. kemudian
masing-masing sam pel dianallsis kadar
kromium total dc:;n kadar kromium hexavalen.
Nilai Kadar kromium total dianalisis

menggunakan AAS (Atomic Absorption
Spectrometer). sedangkan kadar kromium
hexavalen menggunakan Spectrophotometer
UV-VIS.

128.75

0.18

Kromium Total

Cr (VI

TAT A KERJA
Bahan

itu akan dilakukan suatu penelitian pengolahan
limbah kromium dengan memanfaatkan radiasi
berkas elektron. Parameter yang akan diteliti
adalah variasi dosis iradiasi dan pH larutan
limbah agar didapatkan limbah dengan
kandungan bahan pencemar kromium sekecil
mungkin dan aman bagi lingkungan.

Limbah akhir pada proses
penyamakan kulit sebelum melalui proses
pengolahan limbah atau IPAL (Instalasi
Pengolahan Air Limbah). Limbah ini berwarna
hitam pekat, diambil sebanyak 2 liter dengan
pH sekitar 4, aquades, etanol (C2H50H) 96%
buatan Merck, NaOH,buatan Merck, H2S04
buatan Merck .

Metode
Preparasi Sam pel

Limbah akhir yang telah diambil dari
industri penyamakan kulit, disaring
rnenggunakan kertas saring whatman 42,
sehingga endapan-endapan yang tidak
diinginkan dapat tersaring dan dihilangkan.
Cairan limbah dibagi menjadi 4, yang masing
masing dimasukkan ke dalam erlenmeyer
berukuran 250 ml untuk variasi pH. Dilakukan
analisis sam pel awal kadar kromium total
maupun kromium (VI ).
a. Variasi pH
Pada penelitian ini akan diamati pengaruh pH
terhadap perubahan kadar krom dalam limbah
penyamakan kulit. Limbah divariasikan derajat
keasamannya menjadi 1, 4, 8, 12 dengan
menambahkan asam sulfat (H2S04) atau
NaOH. Setelah variasi pH didapatkan, maka
pada masing-masing limbah ditambahkan
scavenger berupa eta no I dengan konsentrasi
sebesar 0,1 M . Tahap selanjutnya sam pel
limbah dengan masing-masing pH diambil 25
ml sebanyak tiga kali lalu dimasukkan ke
dalam botol sam pel dan diberi tanda.
Pembagian dan pemberian tanda In!
dimaksudkan untuk variasi dosis pada masing
masing sampel limbah dengan nilai pH yang
berbeda.

b. Iradiasi Sampel dengan Mesin Bernas
Elektron

Sebelum sam pel diiradiasi, terlebih dahulu
MBE divakumkan. Setelah MBE dipersiapkan,
kemudian sampel yang akan diiradiasi
diletakkan pada piring sampel yang bertujuan
untuk mendapatkan ketebalan I ketinggian
cairan setipis mungkin sehingga elektron dapat
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Dosis Radi.si (kGy)

Gambar 2, Grafik hubungan pengaruh dosis radiasi terhadap
kadar kromium total dengan variasi pH

Dari Ganbar 2 tampak bahwa kadar kromium
total setelah diiradiasi mengalami penurunan
yang cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa
iradiasi berkas elektron terhadap limbah
penyamakan kulit, mampu mengurangi kadar
kromium dalam limbah. Selanjutnya bahwa
iradiasi berkas elektron memberikan hasil yang
optimum dalam menurunkan kadar kromium
total pada nilai pH 8 jika dosis radiasi yang
diberikan semakin tinggi.
Dari Gambar 2 tersebut terjadi penurunan
kadar Cr total, jika pH meningkat dan optimum
pad a nilai pH 8. Pad a nilai pH = 1 atau kondisi
asam didapatkan penurunan kadar kromium
total sebanyak separuh dari kadar limbah awal
sebelum perlakuan iradiasi pada Tabel 2.
Pada nilai pH = 4 kadar kromium total dalam
limbah terus mengalami penurunan.
Penurunan ini disebabkan oleh kromium stabil

dalam limbah berupa Cr3' bereaksi dengan ion
OH yang kemudian akan mengendap dengan
persamaan reaksi :

Cr)' + 30H ~ CI(OH,) (solid) J

Ion OH' di sini berasal dari produk reaksi
radiolisis pad a air, yang dihasilkan oleh reaksi
antar elektron terhidrat, elektron terhidrat
dengan radikal OH, dan juga ketika radlkal OH
mengoksidasi pengotor lain dan dihasilkan
reaksi pemindahan muatan.

Endapan yang dihasilkan pad a
larutan limbah hanya berupa endapan kromium
hidroksida, tampak bahwa unsur yang dapat
mengendap hanya logam kromium jika
bereaksi dengan ion OH', sedangkan
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persenyawaan yang lain sepertl grease dan N-
amonia telah terpisahkan pad a saat
penyaringan. Persenyawaan sulfida (S2)
berada dalam bentuk sodium sulfida dan

hidrosulfida, berasal dari proses un/wiring

pada saat penyamakan. Dalam limbah
persenyawaan ini terlarut dalam air
Turunnya nilai kadar kromium total memiliki
kecenderungan yang serupa pada tiap dosis
iradlasi yang dlberikan, kadar kromium turun
pada tiap kenaikan pH. Pada Gambar 2
tersebut terjadl penurunan kadar kromium total
yang cukup besar setelah nilai pH = 4.
Penurunan ini terjadl karena pad a pH yang
lebih besar dari 4, kandungan konsentrasi ion
Of'f lebih besar, oleh karena itu Cr3' yang
mengendap lebih banyak daripada kondisi
asamnya
Kondisi optimum penurunan kadar kromium
total didapatkan pada pH 8 - 10. Fenomena ini
terjadi karena pad a kondisi pH 8 - 9,5
merupakan medium bagi Cr(OH)3 untuk
mengendap, berdasarkan perhitungan hasil
kali kelarutan dan nilai Ksp dari Cr(OH)J
sebagai medium pengendapan[4]

Ketika pada larutan limbah diberi
larutan NaOH untuk mendapatkan nilai pH =
12 lalu diiradiasi, kadar kromium total kembali
meningkat dan menjadi lebih besar dari pH 8.
Fenomena ini dapat disebabkan oleh sifat
amfoter dari endapan Cr(OHh yang dapat
kembali terlarut jika terus ditambahkan basa,
karena endapan Cr(OH)) terlarut dalam limbah
berbentuk ion Cr(OH),' menurut persamaan
reaksi
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Cr(OH)) + OH • Cr(OH)daq)

Hal ini terjadi karena pada saat dosis yang
diberikan semakin tinggi pada sebuah materi.
maka kuantitas pengionan pun semakin tinggi.
Elektron sekunder yang dihasilkan dari proses
pengionan masih memiliki energi tinggi dan
mampu untuk melakukan pengionan kembali.

0.6

0.5 .-.-- ------ -

ISSN 1410-6086

Proses ionisasi dl sini dapat menghasilkan
(pad a materi c<:Jir) beberapa prod uk primer

. yang salah satu diantaranya ialah ion OH' yang
berperan aktif dalam menurunkan kadar
kromium dalam limbah. Jumlah ion OH
meningkat Sl::ring terjadinya ionisasi dan
tingginya dosis radiasi yang dlbenkan

--

-;,
.§.. 0.4

~
U 0.3
.;;
::!

C
~ 02
c:
o

:..:

0.1

o

/ -+- pH ,

---If-- pH 4

pH 8

pH :2

~--

o 5 tJ 20 25 30 35 40

Oasis Radiasi (kGy)

Gambar 3. Grafik pengaruh dosis iradiasi terhadap konsentrasi Cr(VI)
pada berbagai nilai pH

Gambar 3 menunjukkan bahwa kadar
Cr (VI) yang didapatkan menurun hanya pada
beberapa kondisi. Pad a kondisi bas a justru
nilai Cr(Vl) naik tidak beraturan, yang
seharusnya berdasarkan teori yang ada nilai
kadar Cr (VI) dapat dikendalikan oleh
kehadiran zat pereduksi, sedangkan zat
pengoksidasi dapat bereaksi dengan
scavenger yang telah dimasukkan ke dalam
larutan limbah, sehingga tidak lagi bersifat
sebagai pengoksidasi.

Gambar 3 menunjukkan pada pH 1 
8, kadar Cr(VI) dapat direduksi dari kadar
awalnya pada limbah sebesar 0,18 mg/l. Hal ini
disebabkan oleh peran aktif dari radikal
hidrogen dan elektron terhidrat yang mampu
mereduksi muatan Cr(VI) menjadi lebih
rendah. Jika diamati grafik dari pH 1- 8, kadar
Cr(VI) pada dosis 15 kGy lebih besar bila
dibandingkan dengan dosis yang lain. Hal ini
terjadi karena jumlah zat pereduksi yang
dihasilkan dipengaruhi oleh tingginya dosis
radiasi yang diberikan. Semakin tinggi dosis
radiasi yang diberikan, maka semakin banyak

158

zat pereduksi yang dihasilkan dari proses
radiolisis.

Pada nilai pH = 12, kadar Cr(VI)
bertambah dari semula sebesar 0.18 mg/l

menjadi 0.2 - 0,5 mg/l. Pada kondisi basa.
dalam larutan banyak terdapat ion OH- dan
terjadi reaksi-reaksi antar produk radiolisis
menghasilkan zat-zat pengoksidasi berupa
H202. H02'. 0', 02-', dan 'OH akan
mengoksidasi kromium dengan valensi lebih
rendah menjadi Cr(VI)

Pad a Gambar 3. jelas terlihat bahwa
dengan semal<.ln tingginya dosis radiasi yang
diberikan ma,-a jumlah pengionan akan
semakin banyak. Hasil dari pengionan ini yang
kemudian dapat mereduksi muatan Cr(VI)
menjadi kromium dengan muatan Icbih rendah,
sehingga konsentrasi Cr(VI) da/am limbah
menjadi semakin turun,

Ketika dilakukan analisis hasil pada
iradiasi sampel Iimbah Cr (VI) pada kondisi
basa. data menunjukkan hasil yang tidak
beraturan. Kadar Cr (VI) justru naik melebihi
kondisi awal I:mbah yang ada. Hal tersebut
dapat diamati pada Gambar 3. untuk pengaruh
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variasi dosis radiasi terhadap nilai kadar Cr
(VI) pad a pH 12. Pada dosis 25 kGy, diperoleh
nilai kadar Cr (VI) paling besar bila
dibandingkan dengan kadar Cr (VI) pada dosis
yang lain. Seharusnya pada dosis 15 kGy
kadar Cr (VI) lebih besar bila dibandingkan
dengan dosis 25 kGy ataupun 35 kGy. Namun
kenyataan yang ada adalah kadar Cr (VI) naik
pada dosis 25 kGy lalu kembali turun pada
dosis 35 kGy, masih di atas kadar Cr (VI) pada
dosis 15 kGy. Kejadian di atas dapat terjadi
karena tercampurnya ion lain dalam proses
pengujian dengan Spectrophotometer UV-VIS.
Secara prinsip proses pengujian
Spectrophotometer UV-VIS adalah pembacaan
panjang gelombang dari sinar transmit ant.
Sinar transmitant dihasilkan dari sinar UV yang
dipancarkan menembus materi yang akan diuji.
Sinar transmitant yang diperoleh kemudian
dikurangkan dengan intensitas pancaran sinar
UV pada awalnya dan didapatkan nilai
absorbance (intensitas sinar yang diserap oleh
materi uji).

Untuk pembacaan Cr(VI) terlebih
dahulu larutan dicampur dengan senyawa
diphenylcarbazide (DPC) sehingga didapatkan
pembacaan panjang gelornbang pada 540 nrn.
Namun pembacaan ini tidak 100% seluruhnya
adalah Cr(VI) karena tiap alat pasti rnernillkl
batas ketelitian tertentu dan dalarn penelitian
ini yang diuji adalah lirnbah kullt yang
rnengandung Cr(VI) dan bU~.an sirnulasi.
Tentunya ada unsur lain yang bukan Cr(VI)
yang dibaca oleh alat sebagai Cr(VI) atau
menambah nilai absorbance dan dlbaca pada
nilai panjang gelornbang 540 nm.

Seperti diketahui bahwa pad a lirnbah
kulit, selain logam berat kromium, juga
terdapat logarn berat berupa persenyawaan
Fe3' meskipun kadar tidak sebanyak kromiurn.
Persenyawaan Fe3' ini berasal dari lirnbah
proses pewarnaan kulit dalam bentuk ferric
silicate, biasanya digunakan sebagai
campuran untuk menghasilkan warna coklat
(BASF, -). Pada pembacaan nilai Cr(VI) pada
Spectrophotometer UV-VIS, ion Fe.)' dapat

menggang~u pembacaan kadar Cr(VI) dengan
kadar Fe' minimal 1 mg/l Ketika larutan
diberikan eJipllenylcarbazide, maka ion Fe3'

juga akan bereaksi dengan eJiphenylcarlJazide
dan menambah nilai absorbance pad a panjang
gelombang 540 nm. Jadi dapat dlpastikan
bahwa persenyawaan Fe3' juga terbaca
sebagai Cr(VI) dan menambah kadar Cr (VI)
pad a saat diuji menggunakan
Spectropllotometer UV-VIS.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan. maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengolahan limbah kromium dapat
dilakukan menggunakan teknik radiasi berkas
elektron, yang ditandai dengan menurunnya
kadar kromium dalam limbah. Semakin tinggi
dosis iradiasi yang diberikan. maka kadar
kromium total akan semakin rendah. Kondisi
pengolahan yang optimum diperoleh pada
pH = 8 dan dosis iradiasi sebesar 35 kGy.
2. Kadar kromium hexavalen, dicapai
terendah pada pH rendah (asam) dan dosis
yang tinggi. Semakin rendah pH dan semakin
tinggi dosis yang diberikan, maka semakin
rendah kadar Cr (VI) yang didapatkan dalam
larutan
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