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ABSTRAK 
OPTIMASI DAN KINETIKA DEKOMPOSISI MONASIT MEMAKAI NaOH.  Telah dilakukan dekomposisi 
monasit memakai NaOH. Dekomposisi dilakukan pada suhu tinggi dengan memakai dapur pemanas atau 
furnace. Parameter yang diteliti adalah perbandingan NaOH /monasit, suhu dan waktu dekomposisi. Dari 
hasil penelitian dekomposisi 100 gram monasit memakai NaOH, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin 
besar perbandingan NaOH/monasit, konversi semakin besar.  Pada pengaruh suhu dekomposisi400 – 7000C, 
tetapan laju reaksi semakin besar besar dengan bertambahnya suhu dekomposisi.  Perbandingan 
NaOH/monasitoptimum dipilih 1,5 dan waktu optimum 3 jam. Hubungan perbandingan NaOH/monasit 
dengan konversi (x) mengikuti persamaan garis polinomial y=0,1579x2 - 0,2855x + 0,8301 ( y = konversi 
dan x = perbandingan NaOH/monasit). Reaksi dekomposisi monasit memakai NaOH adalah reaksi orde dua, 
hubungan antara suhu (T) dengan tetapan laju reaksi (k), k = 6,106.e- 1006,8/T atau ln k = -1006,8 /T  + 6,106, 
faktor frekuensi A = 448,541, energi aktivasi E = 8,371kJ/mol. 

Kata  kunci : dekomposisi, monasit, NaOH 

ABSTRACT 
OPTIMIZATION AND KINETICS DECOMPOSITION OF MONAZITE USINGNaOH.  Decomposition of 
monazite with NaOH has been done.  Decomposition performedathigh temperature on furnace. The 
parameters studied were the comparison NaOH / monazite, temperature and time decomposition. From the 
research decompositionfor 100 grams of monazite with NaOH, it can be concluded that the greater the ratio 
of NaOH / monazite, the greater the conversion. In the temperature influences decomposition400 - 7000C, the 
greater the reaction rate constant with increasing temperature greater decomposition. Comparison NaOH / 
monazite optimum was 1.5 and the optimum time of 3 hours. Relations ratio NaOH / monazite with 
conversion (x) following the polynomial equation y = 0.1579x2 – 0.2855x + 0.8301 (y = conversion and x = 
ratio of NaOH / monazite). Decomposition reaction of monazite with NaOH was second orde reaction, the 
relationship between temperature (T) with a reaction rate constant (k), k = 6.106.e- 1006.8 / T or ln k = -
1006.8 / T + 6.106, frequency factor A = 448.541, activation energy E = 8.371kJ / mol. 

Keywords: decomposition, monazite, NaOH 

 
 

PENDAHULUAN 
onasit adalah mineral dalam bentuk ikatan 
fosfat yang mengandung torium, uranium, dan 

logam tanah jarang (LTJ). Rumus kimia pasir 
monasit secara umum adalah (LTJ-Th-U)PO4[1]. 
Unsur Logam tanah jarang yang terkandung dalam 
pasir monasit adalah Ce, La, Nd, Sm, Gd, Dy, dan Y. 
Konsentrat pasir monasit biasanya mengandung 60% 
LTJ2O3, 5-10% Th, 25 % P2O5, dan uranium lebih 
kecil dari 1%.  Kadar unsur dalam pasir monasit 
untuk setiap daerah tidak sama. Masing-masing 
unsur mempunyai nilai ekonomis yang tinggi 
sehingga banyak digunakan di berbagai industri baik 
nuklir maupun non-nuklir[2,3]. 

Monasit sebagai hasil samping dari penam-
bangan timah di Bangka diolah secara kimiawi akan 
menghasilkan garam unsur U, Th, logam tanah 
jarang (LTJ) dan fosfat.Pada umumnya LTJ yang 

terkandung dalam monasit adalah serium (Ce), 
lanthanum (La), neodymium (Nd)[3].  

Penggunaan logam tanah jarang ini memicu 
berkembangnya material baru.  Perkembangan 
material ini banyak diaplikasikan dalam industri 
untuk meningkatkan kualitas produk. Contoh 
perkembangan yang terjadi pada industri, logam 
tanah jarang mampu menghasilkan neomagnet, yaitu 
magnet yang memiliki medan magnet yang lebih 
baik dari pada magnet biasa. Dalam aplikasi 
metalurgi, penambahan logam tanah jarang 
digunakan dalam pembuatan baja high strengthlow 
alloy (HSLA), baja karbon tinggi, superalloy, 
stainless steel karena logam tanah jarang memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan kemampuan 
material berupa kekuatan, kekerasan dan peningkatan 
ketahanan terhadap panas. Pemanfaatan logam tanah 
jarang yang lain berupa pelat armor, korek gas 
otomatis, lampu keamanan di pertambangan, 

M 
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perhiasan, cat, lem. Untuk instalasi nuklir, logam 
tanah jarang digunakan dalam detektor nuklir dan 
pengkounter, rod kontrol nuklir[4,5]. 

Proses pembuatan konsentrat LTJ dari monasit 
dapat dilakukan melalui dekomposisi pasir, pe-
larutan, dan pengendapan. Optimasi proses pemisah-
an, tergantung komposisi monasit yang diguna-
kan[6,7].  Hughes, KC1 , melakukan  dekomposisi 
monasit dengan larutan NaOH 40%  pada suhu120 C 
dan perbandingan NaOH:monasit weight ratio of 
1.5:1[8].  Keuntungan dari metode ini adalah 
langsung dapat memisahkan fosfat. New New 
Soe[9], telah melakukan penelitian pemisahan 
lantanum dari monasit Moemeik Mytsone, Myanmar. 
Tahapan proses pengolahan  monasit meliputi 
dekomposisi dengan NaOH, pelarutan dengan asam 
nitrat dan pengendapan dengan amonium hidroksida, 
serta kalsinasi lantanum oksalat menjadi lantanum 
oksida. Hasil yang diperoleh adalah 96% lantanum 
oksida. Sehingga dapat dikatakan metode tersebut 
memberikan hasil lantanum oksida kemurnian tinggi 
dan relatif murah meskipun ekstraksi  solven 
menghasilkan produk yang lebih banyak.Hafni 
L.N[10], dalam penelitiannya telah melakukan 
dekomposisi monasit dengan NaOH, yang dilakukan 
pada suhu rendah. Pada penelitian ini akan dilakukan 
dekomposisi pada suhu tinggi, supaya dekomposisi 
monasit lebih sempurna. 

Metode ini menggunakan NaOH untuk 
memecah struktur monasit agar menghasilkan  
(LTJ)(OH)3 dan Th(OH)4. Reaksi yang terjadi adalah 
sebagai berikut [11,12,13,14,15] : 

LTJ.PO4+3NaOH → LTJ(OH)3+Na3PO4  (1) 

Th.PO4 +3NaOH →Th(OH)3 +Na3PO4   (2) 

SiO2 + 4 NaOH (conc.) → Na4SiO4 + 2H2O (3) 

Selain mempelajari optimasi dekomposisi, juga 
dipelajari kinetika dekomposisi. 

A  +  B  →  C         (4) 

Laju reaksi =
t
A

t
B

t
A

∆
∆

=
∆
∆

−=
∆
∆

−
][][][   (5) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi : 
suhu, katalis, molaritas dan konsentrasi reaktan dan 
faktor yang mempengaruhi tetapan laju reaksi adalah 
suhu (persamaan 5). Parameter yang diteliti pada laju 
reaksi proses dekomposisi  adalah variasi konsentrasi 
atau  molaritas NaOH dan tetapan laju reaksi adalah 
suhu pelarutan. Kecepatan reaksi pada proses 
dekomposisi monasit dengan NaOH sebagai reaksi 
(1,2,3) adalah sbb[16,17,18] : 
 

 -rA  =  k1.CA
n . CB = (k1 CB) CA

n = k CA  (6) 
 
n = orde reaksi,  k = tetapan laju reaksi overall, CA = 
konsentrasi (mol) komponen dalam monasit, CB = 

konsentrasi (mol) NaOH. Tetapan laju reaksi (k) 
tergantung pada temperatur (T) reaksi dan besarnya 
energi aktivasi (Ea).  Hubungan k, T, dan Ea dapat 
dinyatakan dalam persamaan Arrhenius sebagai 
berikut [17,18]. 
 

k  =  A e –Ea / RT       (7) 

atau  ln k  =  ln A - Ea / R.T    (8) 
 
k = tetapan laju reaksi,  Ea = energi aktivasi (kJ/mol), 
T = temperatur mutlak (oK), R = tetapan gas ideal 
(8,314 J/mol.oK), e = bilangan pokok logaritma 
natural (ln), A = faktor frekuensi.  Laju reaksi akan 
lebih cepat jika puncak energi aktivasinya lebih 
rendah.  Hal ini berarti reaksi akan lebih mudah 
terjadi. Total energi reaktan dan produk tidak 
dipengaruhi oleh katalis.  Hal ini berarti entalpi (∆H) 
reaksi tidak dipengaruhi oleh katalis.Dari persamaan 
Arrhenius terlihat bahwa laju reaksi (dalam hal ini 
diwakili tetapan laju reaksi) semakin besar saat reaksi 
terjadi pada temperatur tinggi yang disertai dengan 
energi aktivasi rendah. 
 

 
Gambar 1.  Skema dekomposisi monasit mema-

kai basa (NaOH). 
 

Reaksi Order Satu 
Reaksi dengan orde satu adalah reaksi dimana 

laju bergantung pada konsentrasi reaktan yang 
dipangkatkan dengan bilangan satu.  Jika dipandang 
reaksi dekomposisi (3) dapat diwakili oleh per-
samaan reaksi berikut 
 

A + B  →  C + D      (9) 
 
Jika reaksi orde satu, maka persamaan kecepatannya 
adalah 

A
A

A Ck
td

Cd
r =−=−        (10) 
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Integrasi persamaan (10) menghasilkan: 
 

∫ ∫=−
A

A

C

C

t

A

A dtk
C
Cd

0 0

       (11) 

 

tk
C
C

A

A =−
0

ln         (12) 

 
CAo = konsentrasi mula-mula, CA = konsentrasi 
setelahreaksi. 
Jika dinyatakan dalam bentuk konversi, persamaan 
kecepatan dalam persamaan (10) menjadi: 

)1( A
A Xk

dt
dX

−=
        

(13) 

Diselesaikan dan diintegralkan memberikan : 

ln (1 - XA)  =  kt        (14) 

Jika grafik hubungan ln (1 - XA) atau ln (CA/CAo) 
terhadap t adalah garis lurus maka reaksi yang kita 
amati benar, mengikuti reaksi order satu.  Dengan 
CA0  =  konsentrasi LTJ awal (gmol) 
CB0  =  konsentrasi NaOH (gmol) 
 

awalLTJgmol
bereaksiyangLTJgmolX A =  

 

Reaksi Order Dua 
Reaksi dengan orde dua adalah reaksi dimana 

laju bergantung pada konsentrasi reaktan yang 
dipangkatkan dengan bilangan dua atau konsentrasi 
dua reaktan berbeda yang masing-masing 
dipangkatkan dengan bilangan satu. Persamaan 
reaksi yang terjadi pada proses pelarutan reaksi (3), 
kemudian 
 

( )( )AABAAA

BA
AA

XCCXCCk
dt

dC
dt

dX
Cr

0000

0

2−−=

−=−=
    (15) 

 

o
o

A
CBM = , merupakan rasio kemolaran reaktan awal 

 

))(1(00 AAA
BA

AA XMXCk
dt

dC
dt

dX
Cr −−=−=−=    (16) 

 
Diintegrasikan menjadi 
 

∫ ∫=
−−

=
AX t

A
AA

A
A dtCk

XMX
Xdr

0 0)()1(
     (17) 

 

ktMC
XM
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X
X

A
A

A

A

B )1(
)1(

ln
1
1ln 0 −=

−
−

=
−
−     (18) 

dengan M ≠ 2 

Reaksi pelarutan (3) berorde 2 bila hubungan 

)1(ln
A
A

XM
XM
−
−  terhadap t adalah garis lurus.  Nilai 

konstanta kecepatan reaksi merupakan slop garis 
lurus tersebut dibagi CA0 (M - 2).   Sehingga dapat 
diketahui pengaruh suhu terhadap nilai kostanta 
kecepatan reaksi (k). 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
kondisi optimum dekomposisi basa Parameter yang 
diamati adalah waktu dekomposisi,  molaritas NaOH, 
perbandingan  monasit dengan larutan NaOH, dan 
suhu dekomposisi. 
 

BAHAN DAN TATAKERJA 
Bahan 

Bahan yang digunakan monasit, NaOH teknis, 
air bebas mineral dan kertas pH. 

Alat 
Alat yang digunakan antara lain : gelas ukur, 

alat pengaduk pemanas (magnetic stirrer), magnet, 
corong, pipet, stopwatch, furnace, alat timbang, oven 
dan spektrofotometer XRF, dino lite primer digital 
microscope. 
 

Cara Kerja 
Parameter Perbandingan Pasir Monasit Dengan 
NaOH 

Pasir monasit 100 gramdan NaOH yang 
divariasi beratnya 100, 110, 120, 130, 140, 150 dan 
160 gram dicampur dalam wadah keramik dan 
diaduk merata, kemudian dipanaskan pada suhu 600 
oC menggunakan dapur pemanas atau furnace.Waktu 
yang diperlukan 3 jam.  Hasil dekomposisi campuran 
antara residu monasit yang berbentuk pasir (butiran), 
Na fosfat(serbuk) dan endapan LTJ – Th hidroksida 
(REOH) yang berbentuk gelatin padat. Hasil 
dekomposisi  dicuci dengan air panas sampai pH 
netral dan disaring (dipisahkan). Endapan yang 
dihasilkan dikeringkan dalam oven pada 110 
oC.Setelah kering, residu, Na fosfat dan  endapan 
REOHditimbang dan dianalisis dengan XRF (kecuali 
Na fosfat)..  

Parameter Suhu Dan Waktu Dekomposisi 

Hasil optimum pemakaian NaOH dipakai 
untuk parameter suhu.Pasir monasit 100 gram, NaOH 
dengan berat hasil optimasi perbandingan NaOH/ 
monasit dicampur dalam wadah keramik dan diaduk 
merata.Setelah tercampur, kemudian dipanaskan 
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pada variasi suhu 400 dan 700 oC menggunakan 
dapur pemanas atau furnace. Waktu yang diperlukan 
1,2,3,4 dan 5 jam.  Hasil dekomposisi campuran 
antara residu monasit yang berbentuk pasir (butiran), 
Na fosfat(serbuk) dan endapan LTJ – Th hidroksida 
(REOH) yang berbentuk gelatin padat. Hasil 
dekomposisi  dicuci dengan air panas sampai pH 
netral dan disaring (dipisahkan). Endapan yang 
dihasilkan dikeringkan dalam oven pada 110 oC. 
Setelah kering, residu, Na fosfat dan  endapan REOH 
ditimbang dan dianalisis dengan XRF (kecuali Na 
fosfat). 

Besaran yang diukur  
• Berat padatan sisa pelindian atau residu (m gram) 
• Berat padatan REOH (m gram) 
• Kadar unsur dalam padatan ( %) 

Perhitungan konversi (x) 
 

awalberat
residuawalberat

awalumpanberat
terlindiberatx )(

)(
−

==  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1.  Hasil analisis unsur LTJ dalam monasit. 

Unsur 
kadar unsur, 

% Unsur 
kadar unsur, 

% 

Y 2,72 Pr 0,54 

La 11,34 Sm 1,28 

Ce 18,27 Th 6,47 

Nd 8,64   
 

Gambar 2a – 2b menunjukkan  monasit  dilihat 
dengan dino lite primer digital microscope dengan 
perbesaran  kali. Pada gambar – gambar tersebut 
yang tampak berwarna hitam adalah Si oksida, 
sedang yang berwarna putih, krem adalah LTJ fosfat. 
Logam tanah jarang fosfat dan SiO2sama – sama 
bereaksi dengan NaOH. Logam tanah jarangbereaksi 
dengan NaOH membentuk LTJ hidroksida dan 
SiO2bereaksi dengan NaOH. 

 
 

 
Gambar 2a.  Monasit di-lihat dengan 

dino lite primer digital 
microscope dengan per-
besaran 250x. 

Gambar 2b.  Monasit  dilihat dengan dino 
lite primer digital micros-
cope dengan perbesaran 
250x. 

 
 

 

 
Gambar 3a.  Residu  dilihat  dengan 

dino lite primer digital 
microscope dengan 
perbesaran250x,hasil 
dekomposisi basa1. 

Gambar 3b.  Residu  dilihat dengan dino 
lite primer digital micros-
cope dengan perbesaran 
250x, hasil dekomposisi 
basa 2. 
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Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada residu 
monasit pada Gambar 3.  Pada  Gambar 3a dan  
Gambar 3b menunjukkan bahwa pada residu masing-
masing bentuk padatan putih, krem dan hitam tetap 
ada hanya besarnya berkurang.  Sedang pada hasil 
dekomposisi ditunjukkan pada Gambar 4,  diperoleh 
padatan yang berwarna putih krem yang ukurannya 
lebih kecil dibanding residu dan seperti gelatin. 
 
 

 
Gambar 4.  REOH  hasil  dekomposisi 

basa dilihat dengan dino lite 
primer digital microscope 
denganperbesaran 250x. 

 
 

Parameter Perbandingan NaOH Dengan Monasit 

Suhu : 600 oC, waktu : 3 jam, berat monasi : 100gram 
Logam tanah jarang fosfat adalah garam dari asam 
lemah (fosfat). Disosiasi garam dari asam lenah tidak 
akan sempurna, disosiasi ∝  yang terbentuk terbatas 
atau tidak = 1 (tidak sempurna). 
 

10; ≤∝≤
−

=∝
mulamulazatjumlah

mengionyangzatjumlah  

 
Reaksi penggaraman yang terjadi adalah reaksi 

antara garam LZ ( LTJ – Th fosfat ) dengan Basa 
MOH ( NaOH) seperti pada reaksi berikut : 

Garam LZ + Basa MOH → Garam MZ + Basa LOH 

Syarat reaksi berlangsung, garam MZ dan atau basa 
LOH harus mengendap. Jika basa LOH tidak 
mengendap, maka harus merupakan basahipotetik. 
Jika tidak memenuhi syarat reaksi tersebut, reaksi 
tidak terlihat atau tidak berlangsung karena hasilnya 
larut semua (basa mantap). 

Gambar 5 menyajikan hubungan perbandingan 
NaOH/monasitdengan berat residu, semakin besar 
perbandingan NaOH/monasit, berat residu semakin 
kecil karena reaksi dekomposisi semakin sempurna. 
Pada perbandingan NaOH/monasit = 1,1 sampai 1,6 
diperoleh residu sebesar 29,66 sampai 21,88 gram. 
Jika perbandingan NaOH/monasit diperbesar 

hubungan antara perbandingan NaOH/monasit 
dengan berat residu akan mengikuti hubungan 
persamaan garis polynomial ypolinomial = -15,786x2 
+ 28,547x + 16,995 dengan ketelitian R² = 0,9705. 
Pemilihan perbandingan NaOH/monasit hanya 
sampai 1,6 karena jika perbandingan NaOH / monasit 
diperbesar lagi akan menyulitkan proses berikutnya 
untuk mencapai pH netral. 
 

 
Gambar 5.  Grafik perbandingan NaOH/ mo-

nasit versus berat residu. 
 
 

Gambar 6 menyajikan hubungan perbandingan 
NaOH/monasitdengan berat REOH, semakin besar 
perbandingan NaOH/monasit, berat REOH semakin 
besar karena reaksi dekomposisi semakin sempurna, 
sehingga REOH yang dihasilkan semakin banyak. 
Pada perbandingan NaOH/monasit = 1,1 sampai 1,6 
diperoleh REOH sebesar 63,87sampai 106,41gram.  
Pada pemakaian perbandingan NaOH/monasit = 1,5, 
REOH yang terbentuk lebih besar dibanding 
pemakaian perbandingan NaOH/monasit = 1,6, 
karena pencucian tidak sempurna sehingga masih ada 
Na3PO4 yang terikut dalam REOH. 
 

 
Gambar 6.  Grafik  perbandingan NaOH/mo-

nasit versus berat REOH. 
 
 

Dekomposisi dasumsikan terjadi kesera-
gaman atau hampir semua komponen terdekomposisi 
secara merata[20,21] berdasarkan data Gambar 2 dan 
Gambar 3. umpan monasit dan residu.  Baik itu 
komponen LTJ – Th fosfat maupun SiO2.  Dengan 
demikian konversi (x) = banyaknya monasit yang 
beraksi dibanding umpan atau sama dengan selisih 
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berat umpan dengan residu dibagi umpan. Gambar 7 
menyajikan hubungan per-bandingan NaOH/monasit 
dengan konversi (x), semakin besar perbandingan 
NaOH/monasit, konversi (x) semakin besar karena 
reaksi dekomposisi semakin sempurna. Pada 
perbandingan NaOH/monasit = 1,1 sampai 1,6 
diperoleh REOH sebesar 0,7034 sampai 0,7358.  
Hubungan antara perbandingan NaOH/monasit 
dengan konversi (x),  mengikuti hubungan 
persamaan garis polynomial = 0,1579x2 - 0,2855x + 
0,8301dengan ketelitian  R² = 0,9705. 
 

 
Gambar 7.  Grafik  perbandingan NaOH/mo-

nasit versus konversi. 
 
 

Parameter Suhu dan Waktu  

Berat monasit  :  100 gram 
Suhu    :  400, 600, 7000 oC 
NaOH/monasit :  1,5 

Gambar 8 menyajikan hubungan waktu dengan 
berat residu pada berbagai suhu, semakin lama waktu 
dekomposisi dan semakin besar suhu dekomposisi, 
berat residu semakin kecil karena reaksi dekomposisi 
semakin sempurna. Pada waktu dekomposisi 1 
sampai 5 jam pada  suhu 400 oC diperoleh residu 
sebesar 68,69 sampai 25,88 gram.  Pada waktu 
dekomposisi 1 sampai 5 jam  pada  suhu 600 oC 
diperoleh residu sebesar 63,69 sampai 15,88 gram. 
Sedang pada waktu dekomposisi 1 sampai 5 jam  
pada  suhu 700 oC diperoleh residu sebesar 61,19 
sampai 10,88 gram. Pada dekomposisi diatas 3 jam 
pada berbagai suhu sudah mencapai titik optimum. 
 

 
Gambar 8.  Grafik hubunganwaktudengan be-

rat residu pada berbagai suhu. 

Gambar 9 menyajikan hubungan waktudengan 
konversi (x) pada berbagai suhu, semakin lama  
waktu dekomposisi dan semakin besar suhu 
dekomposisi, konversi (x) semakin besar karena 
reaksi dekomposisi semakin sempurna. Pada waktu 
dekomposisi 0,5 sampai 5 jam  pada  suhu 400 oC 
diperoleh konversi (x) sebesar 0,3131 sampai 0,7412. 
Pada waktu dekomposisi 0,5 sampai 5 jam  pada  
suhu 600 oC diperoleh konversi (x)  sebesar 0,3631 
sampai 0,8412. Sedang pada waktu dekomposisi 1 
sampai 5 jam  pada  suhu 700 oC diperoleh konversi 
(x)  sebesar 0,3881 sampai 0,8912. 
 

 
Gambar 9.  Grafik hubungan waktu dengan 

konversi (x)  pada berbagai 
suhu. 

 
 

Perhitungan Orde Reaksi 
Reaksi Orde Satu 

Pada perhitungan tetapan laju reaksi dengan 
orde reaksi satu, diperlukan grafik hubungan waktu 
dengan –ln (1-X) dimana X adalah konversi (mol).  
Berdasarkan persamaan (14), dicoba reaksi orde satu 
untuk mencari nilai tetapan laju reaksi. Tetapan laju 
reaksi merupakan tetapan laju reaksi overall dengan 
asumsi bahwa konsentrasi HCl konstan karena 
jumlahnya berlebihan.  Apabila nilai regresi linier (r) 
dari hasil orde satu  cenderung mendekati 1, maka 
dapat dikatakan bahwa reaksi yang terjadi berorde 
satu.  Nilai regresi linier diperoleh dari akar kuadrat 
R2.  Hasil dari perhitungan dapat dilihat pada Gambar 
9 dan Tabel 2. 
 
 

 
Gambar 10.  Grafik hubungan waktu dengan 

- ln(1-x)  pada berbagai suhu. 



MV Purwani, dkk. ISSN 0216 - 3128 15 
 

 
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah ‐ Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2015 

Pusat Sains dan Teknologi Akselerator  ‐  BATAN 
Yogyakarta,  9 ‐ 10  Juni  2015

 

Dari Tabel 2, nilai linearitas reaksi orde satu dengan 
rentang 0,9081sampai 0,9233. 
 

Tabel 2.  Nilai liniearitas (R2) pada orde satu. 

Suhu, oC Persamaan Linieritas 

400 y 400= 0,6333x + 0,0976 R² = 0,9081 

600 y600 = 0,8581x + 0,1045 R² = 0,915 

700 y700 = 1,0225x + 0,0988 R² = 0,9233 

 

Reaksi Orde Dua 

Perhitungan tetapan laju reaksi orde dua 
diperlukan grafik hubungan waktu versus 

)1(ln
A
A

XM
XM
−
−= .  Untuk mencari harga M dihitung dulu 

jumlah mol dalam monasit dan NaOH. 
Hasil perhitungan reaksi orde dua dapat 

diamati pada Gambar 11 dan Tabel 4. 

 
Gambar 11.  Grafik hubungan waktu dengan 

pada – ln (1 – x) berbagai suhu. 
 
 

Dari Gambar 10 dapat dibuat tabel persaman 
hubungan antara x (t, waktu) dengan y ( )1(ln

A
A

XM
XM
−
−= ) 

pada berbagai suhu dan linearitas yang ditunjukkan 
dengan harga R2. 
 

Tabel 4.  Nilai liniearitas (R2) pada orde dua. 

Suhu, oC Persamaan Linieritas 

400 y400 = 0,5761x + 0,0808 R² = 0,9124 

600 y600 = 0,7924x + 0,0845 R² = 0,919 

700 y 700= 0,9524x + 0,0771 R² = 0,927 

 
Dari Tabel 4, nilai linearitas reaksi orde dua 

dengan rentang 0,9124 sampai 0,927. Secara 
keseluruhan liniaritas orde dua lebih baik daripada 
grafik orde satu.  Dari liniaritas dapat disimpulkan 
bahwa reaksi dekomposisi monasit dengan NaOH 
mengikuti reaksi orde dua.  Daftar harga k pada 
berbagai suhu dapat disusun pada Tabel 5. 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa dengan 
bertambahnya suhu, tetapan laju reaksi semakin 
besar atau reaksi melaju lebih cepat.  

Setelah didapat nilai tetapan laju reaksi pada 
tiap-tiap suhu, dapat dicari hubungan k tetapan laju 
reaksi sebagai fungsi suhu dengan mengacu pada 
persamaan Arrhenius, ln k = ln A - Ea /(R.T). Hasil 
perhitungan dinyatakan dalam grafik garis lurus ln k 
sebagai ordinat dan 1/T sebagai absis yang  dapat 
diamati pada Gambar 12.  Dari Gambar 12 hubungan 
antara 1/T dengan ln k, kelurusan  garis dinyatakan 
dengan R2 yang nilainya 0,8431, sehingga slope dan 
intersep yang diperoleh dapat mewakili faktor 
frekuensi dan energi aktivasi.  Persamaan garis ln k = 
-1006,8 /T  + 6,106 atau  k = 6,106.e- 1006,8/T. 

 
Tabel 3.  Perhitungan mol umpan dan NaOH. 

No Komponen 
dalam umpan 

kadar unsur, 
% 

berat unsur, 
gram 

BM 
unsur 

BM 
senyawa 

berat senyawa. 
gram 

Mol 
senyawa 

1 Y(PO4) 2,72 2,7200 99 194 5,3301 0,0275 
2 La(PO4) 11,34 11,3446 139 234 19,0981 0,0816 
3 Ce(PO4) 18,27 18,2717 140 235 30,6704 0,1305 
4 Nd(PO4) 8,64 8,6365 144 239 14,3341 0,0600 
5 Pr(PO4) 0,54 0,5425 141 236 0,9079 0,0038 
6 Sm(PO4) 1,28 1,2800 150 245 2,0907 0,0085 
7 Th3(PO4)4 6,47 6,4663 232 1076 9,9968 0,0093 
8 SiO2    60 17,5718 0,2929 
 Jumlah (monasit)    100,0000 0,5781 

 
NaOH   =  150 gram 
BM NaOH  =  40 
Mol NaOH =  3,7500 
M    =  Mol NaOH/mol monasit 

=  6,4867 
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Tabel 5.  Harga k pada berbagai suhu. 

Suhu, oC T, oK C0k , 1/(waktu × mol/l) k, /jam 1/T ln k -lnk 

400 673 0,9662 0,009662 0,0015 -4,640 4,640 

600 873 0,7924 0,007924 0,0011 -4,838 4,838 

700 973 0,5761 0,005761 0,0010 -5,157 5,157 

 
 

 
Gambar 12.  Grafik  hubungan 1/T(Kelvin) 

dengan - ln k. 
 
 

Energi aktivasi didefinisikan sebagai energi 
yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat terjadi.  
Faktor frekuensi (A) tergantung berat dan struktur  
molekul, frekuensi dan posisi tumbukan antar 
molekul.  Nilai faktor frekuensi (A) dapat ditentukan 
dari intersep dan  energi aktivasi (E) merupakan 
harga slope dikalikan R (tetapan gas 8,314 J/mol.0K).  
Hasil perhitungan nilai A dan E dapat diamati pada 
Tabel 6.  Energi aktivasi (E)8,371kJ/mol dan faktor 
frekuensi (A) = 448,541. 
 

Tabel 6.  Nilai faktor frekuensi (A) dan Ener-
gi aktivasi (E). 

Besaran Nilai 

E/R  1006,8 

E, KJ/mol 8,371 

ln A 6,106 

A ( faktor frekuensi )  448,541 
 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dekomposisi 100 gram 
monasit memakai NaOH, dapat diambil kesimpulan 
bahwa semakin besar perbandingan NaOH/monasit, 
konversi semakin besar.  Pada pengaruh suhu 
dekomposisi400-700 oC, tetapan laju reaksi semakin 

besar besar dengan bertambahnya suhu dekomposisi.  
Perbandingan NaOH/monasitoptimum dipilih 1,5 dan 
waktu optimum 3 jam. Hubungan perbandingan 
NaOH/monasit dengan konversi (x) mengikuti 
persamaan garis polynomial y = 0,1579x2 - 0,2855x 
+ 0,8301 (y = konversi dan x = perbandingan 
NaOH/monasit). Reaksi dekomposisi monasit 
memakai NaOH reaksi orde dua, hubungan antara 
suhu (T) dengan tetapan laju reaksi (k), k = 6,106.e- 

1006,8/T atau ln k = -1006,8/T + 6,106, faktor frekuensi 
A = 448,541, energi aktivasi E = 8,371kJ/mol. 
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TANYA JAWAB 

M. Setyadji 
− Mohon penjelasan definisi waktu reaksi untuk 

perhitungan kinetika reaksi, apakah waktu awal 
untuk mencapai suhu 600/700 oC dan waktu akhir 
untuk pendinginan dari suhu 600/700 oC tidak 
terjadi dekomposisi apalagi terkait kinetika reaksi. 

MV Purwani 
− Waktu reaksi didefinisikan waktu furnace 

mencapai suhu yang diharapkan 400 – 700 oC, 
karena furnace tidak bias langsung diatur ke 
suhu 400 – 700 oC, harus pelan-pelang.  Untuk 
waktu dekompoisisi sesudah mencapai suhu yang 
diharapkan dimatikan setelah waktu tertentu.  
Memang untuk pengambilan sampel dari furnace 
harus menunggu dingin.  Asumsi penurunan suhu 
dari 700 oC ke 400 oC cepat terjadinya, tetapi 
dari 400 oC ke furnace sampai boleh dibuka agak 
pelan-pelan.  Tetapi pada daerah suhu di bawah 
suhu 300 oC, reakasi dekomposisi belum terjadi, 
karena akan lebur pada suhu 400 oC.  Asumsi ini 
dipelajari lebih lanjut dengan perbaikan alat 
yang dipakai. 

 
 


