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MOTTO 

Dosa terbeasar adalah takut  

Rekreasi terbesar adalah bekerja 

Keberanian terbesar adalah sabar 

Rahasia yang paling berarti adalah mati 

Keuntungan terbesar adalah anak sholeh 

Kebanggaan terbesar adalah anak kepercayaaan 

Pemberian terbesar adalah partisipasi  

Kesalahan terbesar adalah putus asa 

Modal terbesar adalah percaya diri 

Guru terbesar adalah pengalaman  

(Imam Ali) 

Hidup akan menjadi lebih baik kalau kita memendang dari segi yang baik 
berpikir yang baik  tentang diri sendiri. Baik tentang orang lain, berpikir 

baik tentang keadaan dan berpikir baik tentang Tuhan 

(Anonim) 

“Man Jadda Wajada” 

Barang siapa yang sungguh-sungguh Maka ia Akan 
Mendapatkannya… 
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KATA PENGANTAR 
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َوَعلَـى اَِلـِه   . َسـِلْينَ الصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلى أَْشَرِف االَْْنِبَيآِء َوالُْمْر. ِللَِّه رَِّب الْعالَِمْيَن اَلَْحْمُد
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ABSTRAK 
 

PENGARUH LIMBAH CAIR INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT 
TERHADAP KADAR KROMIUM DALAM TANAMAN JAHE 

(Zingiber officinale) 
 

Oleh : 
Elisa Nurwati 

04630042 
 

Dosen Pembimbing : Susy Yunita Prabawati,M.Si 
 

Pada penelitian ini dilakukan pengurangan kadar kromium pada limbah 
cair industri penyamakan kulit dengan menggunakan dua larutan yaitu larutan 
NaOH 10% dan larutan MgO 10%. Kemudian air limbah hasil pengendapan 
dengan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10%  diujikan terhadap tanaman 
jahe (Zingiber officinale), untuk mengetahui berapa besar kandungan kromium 
yang dapat terabsorb pada tanaman jahe setelah ditanam dan disirami dengan air 
limbah hasil pengendapan dengan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10%. 
Kadar kromium dianalisis dengan menggunakan spektroskopi UV-Visibel 
Simadzu U-1800.  
 Sampel air limbah yang digunakan berasal dari industri penyamakan kulit 
yang terdapat di desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Masing-masing 
sampel dibuat variasi limbah yang kemudian disebut sebagai  Cr I, Cr II, Cr III, 
Cr IV, Cr V, dan masing-masing Cr dengan variasi pH yaitu pH 5, 7, 9. kadar Cr 
dianalisis dengan menggunakan spektroskopi UV-Vis pada panjang gelombang 
540 nm. Teknik analisis  data penelitian ini menggunakan regresi linier.  
 Hasil penelitian menunjukkan limbah yang diendapkan dengan larutan 
NaOH 10% variasi Cr III pada pH 9 adalah yang paling optimum dalam 
mengendapkan kromium. Penelitian ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan uji ANAVA-A pada taraf signifikansi 5% 
Dari analisis data diperoleh besarnya kadar Cr pada umbi jahe terendah sebesar      
(6,727)% dan terbesar sebesar (13,123)%. Pada uji ANAVA-A tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara umbi jahe yang disiram dengan air sumur, air 
limbah hasil pengendapan dengan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10%.  
 
Kata kunci : koagulan, kromium, limbah, spektroskopi UV-Visibel, zinggiber 
officinale. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri penyamakan kulit merupakan industri yang mengolah kulit 

mentah menjadi kulit jadi yang proses pengerjaannya menggunakan air dalam 

jumlah besar. Industri ini merupakan salah satu industri yang didorong 

perkembangannya sebagai penghasil devisa non migas. Melihat pertumbuhan 

dan proyeksi untuk industri penyamakan kulit, maka produksi dan perusahaan 

penyamakan kulit akan terus bertambah.  

Dampak positif dari teknologi dan industri memang sangat diharapkan 

oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup, 

namun dampak negatif tentu tidak diharapkan karena dapat menurunkan 

kualitas dan kenyamanan hidup manusia. 1 

Bahwa teknologi modern telah menyebabkan terjadinya perubahan dan 

pencemaran secara besar-besaran terhadap lingkungan. Akan tetapi teknologi 

yang didasari oleh kesadaran lingkungan yang tinggi juga akan menyelesaikan  

masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.2  

                                                 
1 Nurlaela, Farida, 2006, “Penurunan Kadar BOD, COD, dan Cd Pada Pengolahan Lindi/Leachate 

(air sampah) Yang Berasal Dari Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sampah Piyungan 

Yogyakarta dan Tinjauan Islam Terhadap Pencemaran Lingkungan”, Laporan Penelitian. 

Yogyakarta: Program Studi Tadris Kimia UIN.hlm.2 
2 Manahan, E.S. 2000, Environmental Chemistry, Seventh Edition, CRC Press, Inc: Fluorida. 
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 Limbah industri yang tidak diolah atau tidak sempurna pengolahannya, 

yang kemudian dibuang ke lingkungan secara sembarangan merupakan 

problem besar yang melanda negara-negara industri di dunia termasuk 

Indonesia. Salah satu contoh limbah yang dapat mencemari lingkungan adalah 

limbah cair yang mengandung logam berat berbahaya, misalnyal kromium 

(Cr) yang berasal dari industri penyamakan kulit. Sebagaimana diketahui, 

bahwa industri penyamakan kulit, selain memberi nilai tambah pada kualitas 

kulit mentah, juga dapat membahayakan lingkungan, jika para pelaku industri 

tidak mengelola limbahnya dengan baik. Dari proses industri ini dihasilkan 

limbah yang masih sering dipermasalahkan karena mengganggu kelestarian 

lingkungan hidup terutama lingkungan perairan. Hal ini karena penyamakan 

kulit masih memanfaatkan Cr sebagai bahan penyamak, dimana unsur ini 

masih tergolong bahan berbahaya dan beracun. Cr termasuk jenis logam berat 

dan bersifat karsinogen (penyebab kanker), salah satunya bila terhirup dapat 

menimbulkan kerusakan tulang hidung. Apabila limbah cairan yang 

mengandung Cr dibuang ke lingkungan berair maka perairan tersebut akan 

tercemar, sehingga ekosistem yang ada di dalamnya akan terganggu bahkan 

rusak. Contohnya, jika limbah ini masuk ke area pertanian atau perikanan, 

maka akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan apabila hasil pertanian atau 

perikanan ini dikonsumsi oleh manusia.  

Pencemaran logam berat yang dihasilkan dari industri penyamakan kulit 

ini sudah sangat memprihatinkan.  

Hal ini terlihat dari tingginya angka pencemaran yang ditimbulkan oleh 
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Cr, yang telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk berada di 

perairan, yaitu maksimum 2 ppm. Hal paling mendasar untuk menanggulangi 

dampak negatif pencemaran air adalah dengan memelihara mutu perairan. 

Mutu perairan ini berkaitan erat dengan aktivitas yang terjadi di daerah 

sekitarnya, terutama aktivitas industri seperti industri pangan, industri kimia 

dan bahan bangunan, industri sandang, kulit, industri logam, dan lain-lain, 

merupakan sektor utama yang berpotensi besar dalam mencemari lingkungan. 

Air limbah dari industri kimia termasuk industri penyamakan kulit, dapat 

dikategorikan sebagai bahan beracun berbahaya (B3).  

Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Qur’an bahwa kerusakan 

yang terjadi di alam ini, sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia, 

sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum  ayat 41 :  

st yγ sß ßŠ$|¡ x ø9 $# ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ìós t7 ø9 $# uρ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ν ßγ s)ƒ É‹ã‹ Ï9 uÙ ÷è t/ 

 “ Ï% ©!$# (#θè= ÏΗ xå öΝ ßγ ¯=yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩⊆⊇∪  

 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 3 

Dari ayat di atas terlihat jelas, bahwa kerusakan yang terjadi di bumi, 

khususnya di lingkungan hidup, pada dasarnya disebabkan oleh ulah manusia. 

                                                 
3 RI, Depag, 2006, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, PT Syamil Cipta Media: 

Bandung.hlm.408 
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Baik disadari ataupun tidak, setiap usaha atau hasil teknologi yang dilakukan 

manusia ternyata mempunyai potensi merusak lingkungan. Maka, Allah 

menjelaskan dalam surat lain bahwa manusia jugalah sebagai pelaku 

kehidupan di bumi yang akan mampu menanggulanginya.  

 !# sŒ Î) uρ yŠ# u‘ r& ª!$# 5Θöθ s) Î/ # [ þθ ß™ Ÿξ sù ̈Š ttΒ … çµ s9 4 $ tΒ uρ Ο ßγ s9  ÏiΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ @Α# uρ ∩⊇⊇∪  

”… sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ” (QS. Ar-Rad : 11)4 

Æ tG ö/ $# uρ !$ yϑ‹ Ïù š9 t?# u ª! $# u‘# ¤$! $# nο tÅz Fψ $# ( Ÿω uρ š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ 
 $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (  Å¡ ôm r& uρ !$yϑ Ÿ2 z |¡ ôm r& ª! $# š ø‹ s9 Î) ( Ÿω uρ Æ ö7 s? yŠ$|¡ x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( 

 ¨β Î) ©! $# Ÿω = Ït ä†  

t Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9 $# ∩∠∠∪  

“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77). 5 

Bagi seorang ilmuwan, ayat di atas dapat dijadikan sebagai sebuah 

motivasi ilmiah yang mengantarkan manusia pada pentingnya menemukan 

solusi alternatif bagi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh 

perkembangan sains dan teknologi, seperti halnya permasalahan yang 

                                                 
4    Ibid. hlm.205 
5   Ibid.hlm.394 



 5

disebabkan oleh limbah industri penyamakan kulit. Limbah cair dari industri 

penyamakan kulit perlu diolah lebih lanjut karena kandungan bahan 

buangannnya, baik yang bersifat organik, anorganik, maupun bahan-bahan 

kimia berbahaya lainnya. Pengolahan lanjutan dan pengolahan akhir sangat 

diperlukan untuk menjamin keamanan limbah ini untuk dibuang ke 

lingkungan.  

Pada prinsipnya Cr yang terdapat di dalam cairan buangan penyamakan 

kromium dapat diatasi dengan cara sederhana. Cr dapat dipisahkan dari cairan 

buangan dengan cara mengendapkan kembali sebagai krom hidroksida 

[Cr(OH)3] dengan penambahan koagulan dan flokulan. Dengan jalan 

pengendapan lalu penyaringan, maka endapan tersebut dapat dipisahkan untuk 

kemudian dilarutkan kembali sebagai sulfat.  Pengurangan kromium dalam 

limbah cair juga dapat dikurangi dengan cara adsorbsi menggunakan adsorben 

tertentu, seperti polimer (zeolit dan clay). Berdasarkan tahapan proses 

pengolahan limbah inilah, maka dilakukan penelitian pengolahan limbah cair 

industri penyamakan kulit dengan dua tahap pengolahan, yaitu melalui 

tahapan pengendapan menggunakan larutan  NaOH 10% dan larutan MgO 

10%  dalam upaya menurunkan kadar bahan buangan melalui parameter 

logam berat Cr.  

Limbah cair yang telah diolah tersebut kemungkinan  masih memiliki 

kadar Cr yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai uji penanaman 

dengan menggunakan  tanaman jahe. Dalam penelitian ini dipilih tanaman 

jahe sebagai tanaman model uji, karena tanaman jahe merupakan tanaman 
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yang mudah tumbuh, selain itu penduduk di sekitar pembuangan limbah 

banyak yang menaman tanaman obat salah satunya tanaman jahe yang biasa 

digunakan sebagai bumbu masak atau obat tradisional. 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penyusunan penelitian skripsi ini digunakan 

untuk menghindari kesalahan persepsi dan untuk memudahkan penelitian. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah limbah cair industri penyamakan kulit yang 

terdapat di Sitimulyo, Piyungan, Bantul,Yogyakarta. 

2. Obyek penelitian adalah kadar Cr dalam limbah cair industri penyamakan 

kulit. 

3. Tempat penelitian adalah Balai Besar Kulit Karet Plastik, yang terletak di 

Jl. Sukonandi No. 9 Yogyakarta. 

4. Proses pengolahan limbah cair industri penyamakan kulit dilakukan dengan 

pengendapan menggunakan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10% 

selanjutnya limbah cair terolah diuji pengaruhnya terhadap tanaman jahe.  

5. Instrumen yang digunakan untuk analisis Cr adalah Spektrofotometer UV-

Visible. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, dapat ditentukan rumusan masalah dalam  penelitian 

ini sebagai berikut: 
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1. Berapakah penurunan kadar Cr pada proses pengolahan limbah cair industri 

penyamakan kulit yang berasal dari industri penyamakan kulit Sitimulyo, 

Piyungan, Bantul Yogyakarta setelah proses pengendapan dengan larutan 

NaOH 10% dan larutan MgO 10%? 

2. Bagaimanakah pengaruh limbah cair Cr terolah terhadap tanaman jahe? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditentukan di atas, adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui penurunan kadar Cr pada proses pengolahan limbah cair 

industri penyamakan kulit yang berasal dari industri penyamakan kulit 

desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta setelah dilakukan 

pengendapan dengan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10%. 

2 Mengetahui apakah limbah cair Cr terolah dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman jahe atau tidak. 

 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi pribadi, penelitian ini sangat berguna sebagai sarana untuk 

menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam bentuk 

aplikasi penelitian. 
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2. Bagi Industri/lembaga, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai salah satu 

acuan untuk mengolah limbah cair yang mengandung logam-logam berat 

berbahaya dari industri, khususnya limbah cair yang mengandung logam 

berat Cr. 

3.  Bagi masyarakat, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai kerangka 

dasar pemikiran tentang cara alternatif yang optimal untuk mengatasi 

pencemaran lingkungan khususnya lingkungan air. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Deskripsi Teori  

1. Limbah Cair Industri penyamakan Kulit 

Industri penyamakan kulit adalah industri yang mengolah kulit mentah 

(hides dan atau skins) menjadi kulit jadi atau kulit tersamak (leather) 

dengan menggunakan bahan penyamak. Dalam industri penyamakan kulit 

ada tiga pokok tahapan proses, yaitu: 

a. Proses pengerjaan basah (beam house) 

b. Proses penyamakan (tanning) 

c. Proses akhir (finishing) 

Setiap proses terdiri dari beberapa tahapan, dimana setiap proses 

memerlukan tambahan bahan kimia dan pada umumnya memerlukan 

banyak air, tergantung dari jenis kulit mentah yang digunakan serta jenis 

kulit jadi yang dikehendaki.6 Adapun proses penyamakan menggunakan 

bahan penyamak Cr dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Kulit yang telah diasamkan, diputar di dalam drum dengan 80 – 100 % 

air dan 3 – 4 % garam dapur (NaCl), selama 10 – 15 menit. 

b. Bahan penyamak Cr kemudian dimasukkan sekaligus dengan basisitas 

33,5 % dan diputar selama 1 – 1,5 jam. 

                                                 
6 Anonim, 1994, Teknologi Pengendalian Dampak Lingkungan Industri Penyamakan Kulit,  

Badan Pengendalian Dampak Linkungan , Yogyakarta. 
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c. Proses selanjutnya adalah menaikkan basisitas Cr menjadi ± 50 % 

dengan penambahan soda abu yang sudah diencerkan dengan air 

(1:10) dalam 3 tahapan pemasukan dengan interval waktu 15 menit. 

Selanjutnya diputar terus menerus selama 5 – 6 jam. 

d. Kulit kemudian diuji kemasakannya dalam air mendidih selama satu 

menit. Kulit telah dianggap masak adalah apabila setelah direbus luas 

kulit tidak mengkerut lebih dari 10 % dan tetap lemas. Bila kulit belum 

masak, maka basisitasnya dinaikkan lagi dengan menambahkan 0,1 – 

0,2 % Na2CO3 dan diputar lagi dalam drum selama 1 – 2 jam 

kemudian direbus kembali.  

e. Jika kulit telah masak, kulit dikeluarkan dari drum, kemudian 

digantung (aging) selama 1 – 2 hari. 

Dari serangkaian proses di atas, ternyata dihasilkan limbah cair yang 

mengandung Cr dalam jumlah yang cukup besar, sehingga keberadaannya 

di lingkungan perairan cukup berbahaya. Air limbah pikel dan Cr akan 

menimbulkan pencemaran air berupa BOD, COD, SS, DS, asam, garam, 

Cr dan sisa samak nabati. Selain itu, hampir dari setiap proses 

penyamakan yang dimulai dari perendaman kulit mentah (soaking) sampai 

pada tahap finishing ternyata menghasilkan limbah cair yang cukup 

banyak.  

2.  Kromium Sebagai Logam Berat 

Kromium adalah unsur yang secara alamiah ditemukan dalam 

konsentrasi yang rendah dalam batuan, hewan, tanaman, tanah, debu 

vulkanik dan juga gas.  
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Kromium terdapat di alam dalam beberapa bentuk senyawa yang 

berbeda. Bentuk yang paling umum adalah Cr0, Cr3+ dan Cr6+. Cr3+ 

terdapat di alam secara alamiah dan merupakan salah satu unsur nutrisi 

yang penting bagi manusia. Cr6+ dan Cr3+ umumnya dihasilkan dari proses 

industri.  

Kromium berupa logam baja berwarna abu-abu, ditambang dalam 

bentuk biji kromit, tidak berbau dan mengkilat. Kromium stabil pada 

tekanan dan temperatur normal. Sebagai logam berat, Cr termasuk logam 

yang mempunyai daya racun yang tinggi. Daya racun yang dimiliki logam 

Cr ditentukan oleh valensi ionnya. Ion Cr6+ merupakan bentuk logam Cr 

yang paling banyak dipelajari sifat racunnya bila dibandingkan dengan 

ion-ion Cr2+ dan Cr3+. Sifat racun yang dibawa oleh logam ini juga dapat 

mengakibatkan terjadinya keracunan akut dan kronis.7 

Kromium adalah unsur yang berada pada golongan VI B periode 

keempat. Sebagai logam transisi, dia memiliki sifat-sifat khas yang 

membedakannya dari unsur golongan utama.  

Adapun sifat-sifat kromium yaitu sifat fisika dan kimia kromium: 

a. Titik didih 2672 oC  

b. Titik lebur 1837 – 18770 C  

c. Berat jenis 7,20 mg/L pada 280 C  

                                                 
7 Palar, Heryando. 1994, Logam Berat Dan Toksikologi, Erlangga: Surabaya. Hlm.139 
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d. Energi ionisasi 652 kJ/mol 

e. Kromium tidak larut dalam air dan asam nitrat, namun ia larut dalam 

asam sulfat encer dan asam klorida. 

f. Kromium tidak dapat bercampur dengan basa, oksidator, halogen, 

peroksida dan logam-logam lainnya. 

Sumber pencemar kromium pada umumnya berasal dari limbah 

industri-industri yang menggunakan kromium sebagai bahan bakunya, 

seperti industri penyamakan kulit yang sebagian besar menggunakan krom 

sebagai bahan penyamak.  

Kromium dalam konsentrasi tertentu bersifat racun bagi manusia, 

hewan dan tumbuh-tumbuhan. Senyawa kromium masing-masing 

mempunyai peranan berbeda di lingkungan dan efek yang berbeda pula 

terhadap kesehatan manusia sesuai dengan bilangan oksidasinya. 

Dilaporkan bahwa Cr6+ merupakan senyawa krom yang paling berbahaya 

(misalnya kalium kromat K2CrO4 atau CrO3). Maka, dilihat dari efek 

toksisitasnya dapat dikatakan bahwa Cr dapat dikategorikan sebagai bahan 

beracun berbahaya (B3).8 Logam berat termasuk Cr, biasanya akan 

menimbulkan efek tertentu pada mahluk hidup, jika terakumulasi dalam 

jumlah yang banyak di dalam organ tubuh.  

 

                                                 
8Agung,2004,Chromium,http://bappedal.jawatengah.go.id/v3/artikel/kromium.php. 
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Adapun bahaya akut jangka pendek dan jangka panjang yang 

ditimbulkan dari kromium adalah sebagai berikut: bila debu dan uap 

kromium terhirup (inhalasi) dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan 

iritasi pada hidung. 

Jika kontak langsung antara kulit dengan debu atau serbuk kromium 

dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kontak langsung antara mata 

dengan debu atau serbuk kromium dapat menyebabkan iritasi pada mata. 

Logam kromium sangat sulit diabsorbsi melalui saluran pencernaan. 

Absorbsi dalam jumlah yang cukup banyak dari beberapa senyawa 

kromium dapat menyebabkan pusing, haus berat, sakit perut, muntah, 

syok, oliguria atau anuria dan uremia yang mungkin bisa fatal.  

Bila kontak dengan kulit,  dalam jangka waktu yang lama dari 

beberapa senyawa kromium, dilaporkan dapat menyebabkan berbagai tipe 

dermatitis, termasuk eksim “Chrome holes” sensitisasi dan kerusakan kulit 

dan ginjal. Bila kontak dengan mata, untuk beberapa senyawa krom dapat 

menyebabkan radang selaput mata (konjungtivities) dan lakrim.9  

Krom yang bersifat asam sangat korosif pada kulit serta membran 

mukasoid (selaput lendir). Kontak dengan Cr secara langsung dan terus 

menerus bagi kulit yang sensitif dapat meyebabkan korengan (ulcer) 

selebar ujung pensil disekitar kuku maupun punggung tangan.10 

 

                                                 
9 http://bappedal.jawatengah.go.id/v3/artikel/kromium.php 
10 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 1994, Teknologi Pengendalian Dampak Lingkungan 
Industri Penyamakan Kulit, Yogyakarta 
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Adapun bahaya kronis (jangka panjang) dari logam kromium adalah 

sebagai berikut: Bila terhirup/inhalasi dalam jangka waktu yang lama dari 

beberapa senyawa kromium, dilaporkan dapat menyebabkan borok 

(ulcerasi), iritasi pada tenggorokan dan saluran pernafasan bagian bawah, 

gangguan pada darah serta ganguan pada saluran pencernaan akan tetapi 

hal ini jarang terjadi.  

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua logam berat dapat 

menjadi bahan racun dan berbahaya jika berada dalam kondisi tertentu, 

sehingga keberadaannya akan meracuni tubuh mahluk hidup. 

3.   Koagulan 

Koagulan adalah bahan yang dipakai pada proses koagulasi.  Cr(OH)3 

dalam konsentrasi yang cukup tinggi dapat mempercepat terbentuknya 

endapan. Pada pH netral atau basa terjadi proses hidrolisis dan terbentuk 

ikatan OH.  Cr(OH)3 yang digunakan sebagai koagulan dengan konsentrasi 

tinggi akan menyebabkan pengendapan secara cepat dan partikel koloid 

akan terjerat ke dalam endapan tersebut. 11 Larutan amonia, endapan 

seperti gelatin yang berwarna abu-abu hijau sampai abu-abu biru, yaitu 

kromium (III) hidroksida, Cr(OH)3 yang sedikit larut dalam zat pengendap 

berlebih dalam keadaan dingin dengan membentuk larutan lembayung 

atau merah jambu yang mengandung ion kompleks heksaaminakromat 

(III), denagn mendidihkan larutan, kromium hidroksida diendapkan. 

                                                 
11. Brabthy, J., 1980, Coagulation and Floculation, England: Unplands Press. Page.437 
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 Maka untuk pengendapan sempurna kromium hidroksida, penting 

sekali bahwa larutan sedang mendidih, dan larutan air amonia yang 

berlebih dicegah.  

Cr3+ + 3NH3 + 3H20 → Cr (OH)3 ↓ + 3NH+
4 

Cr(OH)3 ↓ + 6NH3 → [Cr(NH3)6]3+ + 3OH- 

Bila ada serta ion asetat dan tak ada ion-ion logam tervalen lainnya, 

kromium (III) hidroksida tak diendapkan. Pengendapan kromium (III) 

hidroksida juga dicegah oleh tartat dan sitrat. Endapan kromium (III) 

hidroksida.12 

  Cr3+ + 3OH-  → Cr (OH)3 ↓ 

Bahan bantu koagulan biasanya digunakan untuk menaikan atau 

menurunkan pH limbah, sehingga proses koagulasi berjalan lebih baik. Ini 

biasanya digunakan untuk menjadikan pH air yang ditangani layak untuk 

dibuang ke perairan umum.  

Setiap koagulan mempunyai kemampuan untuk menggumpalkan pada 

pH yang bervariasi. Oleh karena itu, perlu digunakan bahan bantu 

koagulan untuk mengatur pH. Bahan yang digunakan antara lain H2SO4 

dan gas CO2 untuk menurunkan pH dan NaOH dan MgO untuk menaikkan 

pH. Bahan yang digunakan sebagai bahan bantu koagulan dalam 

penelitian ini adalah NaOH dan MgO.  

                                                 
12 Vogel. 1985. Buku Teks Analisis Anorganik makro dan semimakro. (diterjemahkan oleh L. 

Setiono dkk). Jakarta: Kalaman Media Pustaka. Hlm. 271-272. 
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NaOH dan MgO dapat digunakan untuk menjadikan suspensi koloid 

dan emulsi senyawa  organik atau minyak yang terdapat dalam limbah 

cair, serta untuk menaikkan pH. Kenaikan pH dapat membantu 

pengendapan beberapa logam transisi seperti Cr.  

4.  Penentuan Kadar Cr 

Penentuan kadar Cr dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan UV-Visible berdasarkan pada kenyataan bahwa unsur 

dalam sampel menyerap sebagian radiasi. Bila berkas radiasi dengan 

intensitas Io dilewatkan pada medium yang panjangnya b cm, 

mengandung Cr dengan kadar C, maka radiasi akan diserap sebagian dan 

berkurang menjadi I. Hubungan antara intensitas dengan konsentrasi ini 

dijelaskan pada hukum Lambert-Beer: 

A = - log T = ε . b . C  

Dengan – log T (log Io/It) yakni perbandingan antara intensitas sinar 

radiasi sebelum ditransmisikan (Io) dan sesudah ditransmisikan (It), A 

adalah absorbansi serapan atom sampel terhadap sinar radiasi yang 

dipancarkan dari sinar UV, sedangkan ε adalah  absortivitas b adalah 

panjang/ ketebalan/ bahan/ medium (cm) dan C adalah konsentrasi sampel 

yang dianalisis yang berbanding lurus dengan absorbansinya.  
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Dengan menggunakan persamaan regresi linear diperoleh formulasi : 

(log It = - ab C + log Io) atau secara matematis biasa ditulis (Y = aX + b) 

dimana Y adalah absorbansi, a dan b merupakan slope dan intercep-nya 

serta X adalah konsentrasi sampel.13 Dalam proses analisis sampel 

menggunakan UV-Vis selalu dilakukan optimasi kondisi operasional dan 

kalibasi terlebih dahulu, misalnya dengan menggunakan larutan standar 

krom jika sampelnya berupa logam tersebut sehingga diperoleh 

absorbansinya.  

Secara regresi linear dengan menggunakan data absorbansi yang 

diperoleh maka konsentrasi sampel dapat ditentukan.  

5.  Spektrofotometri UV- Visibel  

Spektrofotometri adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau 

diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang yang benar-benar terseleksi 

dapat diperoleh dengan bantuan alat pengurai seperti prisma.14 

Spektroskopi ada yang berkerja pada daerah sinar tampak, ultra violet 

maupun daerah infra merah. Spektrofotometri yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah spektrosfotometri UV-Visibel. Prinsip dasar dari 

metode analisis secara spektrofotometri sinar tampak pada panjang 

gelombang 540 nm adalah pengukuran intensitas radiasi yang diserap oleh 

larutan berwarna.  

 

                                                 
13 Sastrohamidjojo, hardjono. 2001. Spektroskopi .Liberti, Yogyakarta. Hal. 12 
14 Khokar, S.M. 1990. Konsep Dasar Kimia Analitik. Cetakan 1. Jkarta: UI Press. Hal.215-216 
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Zat yang menyerap warna atau panjang gelombang tertentu dari sinar 

tampak akan meneruskan warna komplementernya. Warna komplementer 

inilah yang dapat dilihat oleh mata sebagai warna dan secara lengkap 

terdapat di dalam tabel 1. 

Tabel 1. Spektrum Sinar Tampak dan Warna Komplementer 

Rentang Panjang 

Gelombang (nm) 
warna 

Warna 

Komplementer 

400-450 Ungu Hijau 

450-480 Biru Kuning 

480-490 Biru-Kehijauan Orange 

490-500 Hijau-Kebiruan Merah 

500-560 Hijau Ungu-Kemerahan 

560-575 Hijau-Kekuningan Ungu 

575-590 Kuning Biru 

590-625 Orange Biru-kehijauan 

625-750 Merah Hijau-Kebiruan 

 

a. Prinsip analisis  

Pinsip dasar analisis instrumen dengan UV-Visibel didasarkan 

pada pengukuran suatu sifat listrik (elektroanalisis) dan metode yang 

didasarkan pada penentuan banyaknya radiasi yang diserap atau pada 

perkiraan intensitas radiasi yang dipancarkan (spektroanalitis).  
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Sedangkan spektroanalitis adalah metode spektroskopi yang 

didasarkan pada interaksi antara cahaya dan materi. 

b. Hubungan antara serapan dan konsentrasi 

Absorpsi cahaya oleh suatu molekul merupakan suatu bentuk 

interaksi antara gelombang cahaya (foton) dan atom atau molekul. 

Energi cahaya akan diserap oleh atom atau molekul dan digunakan 

oleh elektron di dalam atom untuk bertransisi ke tingkat energi 

elektronik yang lebih tinggi.  

Absorpsi hanya terjadi jika selisih kedua tingkat energi 

elektronik tersebut (∆E = E2 – E3) bersesuaian dengan energi cahaya 

(foton) yang datang, yaitu ∆E = E foton. 15 

Besarnya penyerapan cahaya (absorbansi) dari suatu kumpulan 

atom atau molekul dinyatakan oleh hukum Lambert-Beer. Hukum 

Lambert-Beer menyatakan bahwa proporsi  berkas cahaya datang 

yang diserap oleh suatu bahan/medium tidak bergantung pada berkas 

cahaya yang datang. Hukum Lambert-Beer ini tentunya hanya 

berlaku jika di dalam bahan/medium  tersebut tidak ada reaksi kimia 

ataupun proses fisis yang dapat dipicu atau diimbas oleh berkas 

cahaya datang tersebut.16  

                                                 
15 Day and Underwood, 2001, Analisis Kimia Kuantitatif edis ke-6, Erlangga: Jakarta. 
16 Sastrohamidjojo, DR. Hardjono, 2001, Spektroskopi, Liberty: Yogyakarta. Hlm.11 
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Dalam hal ini, intensitas cahaya yang keluar setelah melewati 

bahan/medium tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan 

sederhana sebagai berikut : 

Dengan : I = T x Io atau T = I x 100% 

                   10 

I    =  Intensitas berkas cahaya keluar 

Io  =  Intensitas berkas cahaya masuk / datang 

T   =  Transmitansi 

Hukum Beer menyatakan bahwa absorbansi cahaya berbanding lurus 

dengan konsentrasi dan ketebalan bahan/medium dinyatakan dalam 

persamaan : 

 A = - lo tersebut g T = ε.b.C, Dengan 

 A = absorbansi 

ε  = absorbsivitas (mol) 

b  =  panjang/ketebalan bahan/medium (cm) 

c  =  konsentrasi molar (mol/L) 

Sumber cahaya UV-Visibel yang biasa digunakan adalah lampu 

tungsten halogen (W). UV-Visibel menggunakan kombinasi lampu 

tungsten dan lampu deutorium (D2). pada beberapa model 

spektrofotometer digunakan lampu xen. 
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Konsentrasi larutan cupliukan dapat dihitung dengan jalan 

menentukan absorbansi larutan dengan UV-Visibel pada panjang 

gelombang maksimum (λ) dan mensubtitusikan harga absorbansi 

pada variable Y dari persamaan garis regresi linier, dengan demikian 

akan diperoleh harga X yang merupakan konsentrasi unsur yang 

diteliti dalam larutan cuplikan tersebut.  

Berikut gambar grafik absorbansi terhadap konsentrasi. 

 

 

Gambar 1. kurva kalibrasi 

 

 

c. Komponen-komponen pokok dari spektrofotometri UV-Visibel 

1. Sumber tenaga radiasi yang stabil terdiri dari benda yang 

tereksitasi ingá ketingkat energi tinggi oleh sumber listrik 

bertegangan tinggi., sumber radiasi sinar tampak hádala lampu 

filamen tungstein. Filamen tungstein menghasilkan radiasi kontinu 

dalam daerah antara 350-35000 nm. 
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2. Monokromator merupakan serangkaian alat optik yang 

menguraikan radiasi polikromatik menjadi jalar-jalur yang efektif 

panjang gelombang tunggalnya dan memisahkan panjang 

gelombang tersebut menjadi jalar sempit. 

3. Tempat cuplikan, yang berupa sel atau kuvet yang terbuat dari 

gelas biasa, plastik atau quarts. Untuk menempatkan larutan yang 

akan ditentukan absorbansinya. 

4. Detektor, menyerap tenaga foton yang mengenainya dan 

mengubah tenaga tersebut, untuk dapat diukur secara kuantitatif, 

arus listrik atau perubahan panas.  

Kebanyakan detektor menghasilkan sinyal listrik yang dapat 

mengaktifkan meter atau pencatat. Setiap pencatat harus menghasilkan 

sinyal-sinyal secara kuantitatif berkaitan dengan tenaga cahaya yang 

mengenainya.17 

 

Gambar 2. 

Bagian-bagian spektroskopi UV-Vis Single Beam 

                                                 
17 www. Arry,yanuar.com.diakses 25 januari 2008. 
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6.  Tanaman Jahe  

 

Gambar 3. Tanaman Jahe 

 

Di Indonesia, jahe memang belum dibudidayakan secara luas. 

Meskipun demikian, tanaman ini banyak ditemukan di daerah Rejang 

Lebong (Bengkulu), Kuningan, Bogor (Jawa Barat), Magelang, 

Yogyakarta, dan beberapa daerah di Jawa Timur. Jahe bisa hidup di tanah 

dengan ketinggian 200 - 600 m di atas permukaan laut dan curah hujan 

rata-rata 2500 - 4000 mm/tahun. pada umumnya, di kawasan itu jahe 

hanya ditanam di pekarangan, di sekitar rumah, atau di tanah tegalan  

pemanfaatannyapun masih terbatas untuk konsumsi rumah tangga. 18 

Deskripsinya, habitus herba, semusim, tegak, tinggi 40-50 cm. Batang 

semu, beralur, membentuk rimpang, hijau. Daun majemuk, bentuk bulir, 

sempit ujung runcing, panjang 3,5-5 cm, lebar 1,5-2 cm, tangkai panjang 

kurang lebih 2 cm, hijau merah, kelopak bentuk tabung, bergigi tiga, 

mahkota bentuk corong, panjang 2-2,5 cm, berwarna ungu.  

 
                                                 
18Lentera, Tim, 2002, Khasiat dan Manfaat Jahe Merah si Rimpang Ajaib, PT Agro Media 

Pustaka: Jakarta Hlm.3 



 24

Buah kotak, bulat panjang, coklat. Biji bulat, hitam. Akar serabut, 

putih kotor.19 

a.   Berdasarkan taksonomi tanaman, jahe termasuk dalam: 

1)      Divisio :  Pteridophyta 

2) Sub divisio :  Angiospermae 

3) Kelas  :  Monocotyledone 

4) Ordo  :  Scatamineae 

5) Famili  :  Zingiberaceae 

6) Genus  :  Zingiber 20 

b. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jahe 
diantaranya  adalah : 

 

1. Lingkungan biotik 

Lingkungan biotik yang mempengaruhi pertumbuhan jahe 

meliputi semua benda hidup, seperti: hama, patogen, gulma, dan 

tanaman sela yang digunakan dalam pola tanam atau tanaman lain 

yang tumbuh di sekitar pertanaman jahe.  

 

 

                                                 
19Dra. Sri Sugati Syamsuhidayat, dan DR. Johnny Ria Hutapea, Inveatasi Tanaman Obat 

Indonesia (I),Depertemen kesehatan RI Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta feb. 
1991. Hlm. 596 

20Tim Lentera, 2002, Khasiat dan Manfaat Jahe Merah si Rimpang Ajaib, PT Agro Media 

Pustaka: Jakarta. Hlm.2 
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Jenis hama yang sering dijumpai pada tanaman jahe adalah kepik 

yang biasa menyerang daun hingga berlubang-lubang, kumbang dan 

ulat penggerek akar yang menyerang bagian akar hingga 

menyebabkan jahe menjadi kering dan mati.  

2. Lingkungan abiotik (fisik) 

Faktor-faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman ini adalah iklim yang meliputi 

curah hujan, ketinggian tempat, cahaya, suhu, dan kelembaban 

udara. Faktor-faktor lingkungan yang kurang sesuai dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan produksi rimpang jahe.  

Karenanya, perlu dilakukan beberapa manipulasi, sehingga 

diperoleh kondisi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan jahe. 

Jahe dapat tumbuh baik di daerah dengan curah hujan rata-rata 2500-

4000 mm/tahun. Curah hujan yang semakin tinggi menyebabkan 

semakin tingginya bobot rimpang yang dihasilkan. Ketinggian 

tempat yang dibutuhkan jahe untuk tumbuh adalah 0 – 1500 m di 

atas permukaan laut. Meskipun demikian, ketinggian optimum untuk 

pertumbuhan dan produksi jahe adalah 300 – 900 m di atas 

permukaan laut.21 

Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

melalui proses fotosintesis dan reaksi fotoferiodisitas.  

 
                                                 
21 Lentera, Tim, 2002, Khasiat dan Manfaat Jahe Merah si Rimpang Ajaib, PT Agro Media 
Pustaka: Jakarta Hlm.6 
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Pengaruh intensitas penyinaran terhadap pertumbuhan tanaman 

lebih besar dibandingkan dengan pengaruh perubahan mutu 

penyinaran. Intensitas cahaya yang diterima jahe sangat bergantung 

dari jenis tanaman sela yang digunakan. Dalam berbagai penelitian 

diterangkan bahwa produksi rimpang semakin tinggi dengan 

semakin besarnya intensitas cahaya yang diperoleh tanaman jahe 

semasa tumbuhnya. Kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan jahe 

adalah 25 – 300 C. Temperatur di atas 350 C dapat menyebabkan 

daun hangus dan mengering. Disisi lain, suhu yang semakin rendah 

dapat menyebabkan umur jahe semakin panjang. Sementara itu, 

tingkat keasaman (pH) yang toleran bagi jahe adalah 4,3 – 7,4 dan 

pH optimum 6,8 – 7,0. 

c. Kandungan Senyawa Kimia Jahe  

Secara umum, komponen senyawa kimia yang terkandung dalam jahe 

terdiri dari minyak yang mudah menguap (volatile oil), minyak yang tidak 

mudah menguap (nonvolatile oil), dan pati. Minyak atsiri termasuk jenis 

minyak yang mudah menguap dan merupakan suatu komponen yang 

memberikan bau yang sangat khas. Kandungan minyak yang tidak mudah 

menguap disebut oleoresin, yakni suatu kompoen yang memberikan rasa 

pahit dan pedas. Kandungan minyak setiap bagian rimpang jahe berbeda. 

Kandungan minyak terbanyak di bagian bawah jaringan epidermis. 

Semakin ke tengah kandunganya semakin sedikit. Selain itu umur jahe 

mempengaruhi kandungan minyaknya.   
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Kandungan minyak terus sampai mencapai umur optimum (12 bulan). 

Lewat usia itu kandungan minyaknya semakin sedikit. Sedangkan bau 

khas jahe semakin tua semakin menyengat. 22 Berdasarkan beberapa 

penelitian, dalam minyak atsiri jahe terdapat unsur-unsur n-nonylaldehid, 

d-camphene, d-β-fhellandrene, methylheptenone, cineol, d-borneol, 

linalool, acetates dan caprylate, cytral, chavicol, dan zingiberence. 

Bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku penting dalam industri 

farmasi atau obat-obatan.  

d. Kegunaan Jahe 

Jahe segar dan jahe kering banyak digunakan sebagai bumbu masak  

atau pemberi aroma pada makanan kecil dan sebagainya. Penggunaan jahe 

sebagai obat tradisional  telah lama dilakukan dengan rimpang jahe 

ditambah ramuan lain.  

Mengatasi influenza dapat dilakukan dengan rimpang jahe ditambah 

ramuan lain. Jahe juga bisa mengobati luka lecet dan luka tikam karena 

duri atau benda tajam, atau karena jatuh. Disamping itu minyak jahe dapat 

digunakan sebagai obat penambah nafsu makan, memperkuat lambung, 

dan memperbaiki pencernaan. Proses yang terjadi adalah terangsangnya 

selaput lendir perut besar dan usus oleh minyak jahe.23 

 

 

                                                 
22 Farry B. Paimin Murhananto, 1991, Budidaya, Pengolahan, Perdagangan Jahe.cet,2 penebar 
swadaya. Jakarta. Hlm.10 
23 Lentera, Tim, 2002, Khasiat dan Manfaat Jahe Merah si Rimpang Ajaib, PT Agro Media 

Pustaka: Jakarta..Hlm.17 
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B.  Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian ini tentang pengaruh pengurangan kadar Cr limbah cair industri 

penyamakan kulit antara lain sebagai berikut: Penelitian Eko Priyono dengan 

judul ”Pengaruh  pH dan Penambahan Ca(OH)2 Terhadap Penurunan Kadar 

Cr Air Limbah Industri Penyamakan Kulit” menyimpulkan adanya pengaruh 

pH terhadap penurunan kadar Cr pada limbah cair industri penyamakan kulit 

menggunakan alkali Ca(OH)2. 24 

Penelitian Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan oleh Elisa Nurwati dan 

Tri Hanifawati dengan judul ”Pengurangan Kadar Krom Pada Limbah Cair 

Industri Penyamakan Kulit Dengan Penambahan Alkali Kapur dan NaOH 

10%”, menyimpulkan adanya pengaruh pengolahan limbah cair industri 

penyamakan kulit menggunakan alkali kapur (CaCO3) dan NaOH 10% 

terhadap penguranngan logam Cr. Pada pH 9 yang paling banyak dalam 

mengendapkan limbah krom dari berbagai variasi pH.25 

 

 

 

                                                 
24Priyono. Eko , 1999, Pengaruh pH dan Penambahan CaOH Terhadap Penurunan Kadar Cr Air 

Limbah Industri Penyamakan Kulit. “Laporan Penelitian”. Yogyakarta: Program Studi Teknik 

Lingkungan, STTL”YLH”.1997 
25Nurwati, Elisa dan Tri Hanifawati, 2007, Pengurangan Kadar Krom Pada Limbah Cair Industri 

Penyamakan Kulit Dengan Penambahan Alkali Kapur dan NaOH, Laporan Praktek Kerja 

Lapangan, BBKKP: Yogyakarta. 

 



 29

Penelitian di atas mendasari dilakukanya penelitian ini, yang ingin 

mengetahui pengaruh pengurangan kadar Cr dalam limbah cair industri 

penyamakan kulit, untuk diujikan pada tanaman jahe setelah limbah cair 

diendapkan dengan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10%. Penelitian ini  

merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sudah 

ada. 

C.  Kerangka Berfikir  

Untuk mengurangi kadar Cr dalam limbah cair industri penyamakan kulit 

dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode pengendapan dengan 

mengunakan bahan alkali sebagai koagulan maupun dengan penambahan 

flokulan untuk menghasilkan endapan yang lebih banyak, merupakan metode 

yang sangat sederhana dan telah banyak digunakan. Proses pengendapan ini 

tentu saja akan menyebabkan kadar Cr yang terdapat dalam limbah cair 

industri penyamakan kulit menjadi berkurang (mengalami penurunan).  

Dimungkinkan masalah baru akan timbul dari limbah cair Cr terolah 

sehingga keberadaannya di lingkungan dikhawatirkan akan mencemari tanah, 

terutama mengganggu tanaman yang tanahnya terkontaminasi dengan air sisa 

pengolahan limbah ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui signifikansi penurunan kadar Cr dalam limbah cair industri 

penyamakan kulit setelah proses pengendapan, serta untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh limbah cair Cr terolah terhadap tanaman, baik pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan tanaman, maupun kemungkinan absorbsi Cr oleh 

tanaman. Dalam penelitian ini digunakan tanaman jahe sebagai tanaman 

model.  
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D.  Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir di atas, maka dapat 

ditentukan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Ada  penurunan kadar Cr setelah dilakukan pengolahan pada limbah 

yang masih mengandung Cr. 

2. Limbah cair Cr terolah berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan  tanaman jahe. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Alat  

Seperangkat peralatan gelas, gelas aqua bekas pakai, pengaduk 

magnetik strier, hot plate, poli bag tanaman, kertas saring whatman, 

spektroskopi UV-Visibel (Shimadzu U-1800). 

2. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan kimia yang memenuhi 

standar pro analitik, kecuali yang disebut khusus, antara lain: air sumur, 

air aquades, larutan NaOH 10%, larutan MgO 10%, kromium dikromat 

(K2Cr2O7 ), Larutan HNO3 pekat, larutan H2O2 30%, larutan H2SO4 4N, 

larutan KMnO4 1N, serbuk difenilkarbazid, tanah yang sudah disterilisasi 

(flora media tanaman), umbi Jahe.  

3. Kalibrasi Instrumen 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sudah terkalibrasi, 

oleh karena itu tidak perlu dilakukan kalibrasi terhadap instrumen.  

 

B. Metode Pengumpulan Data  

1.  Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pencemaran Balai Besar Kulit 

Karet Plastik Jln. Sukonandi No.9 Yogyakarta, pada bulan Agustus 2008 
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s/d September 20. Uji dilakukan di Laboratorium Analitik, Program Studi 

Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

pada bulan November s/d Desember 2008.  

2.  Tahapan Penelitian 

Pada penelitian pengaruh pengurangan kadar Cr limbah cair industri 

penyamakan kulit terhadap tanaman jahe (Zinggiber officinale), dilakukan 

beberapa tahap yaitu: 

a. Pembuatan variasi limbah kromium 

b. Pembuatan larutan NaOH 10% 

c. Pembuatan larutan MgO 10% 

d. Pembuatan larutan standar kromium 

e. Pengukuran pembuatan kurva  

f. Penanaman umbi jahe 

g. Destruksi 

3.  Cara Kerja 

a. Analisis Kualitatif 

Langkah analisis kualitatif adalah sebagai berikut:  

Sebanyak 141,1 g, dilarutkan dalam labu ukur 1000 ml 

menggunakan aquades, sehingga diperoleh larutan Cr berkadar 50 

ppm.26 Larutan Cr 50 ppm diencerkan menjadi 0,1 ppb, 0,2 ppb, 0,3 

ppb, 0,4 ppb, 0,5 ppb dan 1 ppb dengan persamaan M1.V1 = M2.V2. 
                                                 
26 Rand, M.C, WPCF Chairmang,Arnold. E, Toras. 1975. “Standard Methods for the xxamination 
of water”APHA-AWWA-WPCF. American public health assicion, wongsinton DC. 
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Diukur absorbansi larutan standar. Untuk kromium absorbansi diamati 

dengan spektrofotometer UV-Visibel pada panjang gelombang 530 

nm. 

b. Analisis Kuantitatif 

Langkah analisis kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1) Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Dipipet larutran blangko dengan pengomplek difenylkarbazit 

ke dalam kuvet dan diukur serapannya pada panjang gelombang 

540 nm warna komplementer ungu-kemerahan. Dilakukan 

dilakukan cara yang sama untuk salah satu konsentrasi larutan 

standar. Data yang diperoleh dibuat grafik hubungan antara 

absorbansi dengan panjang gelombang.  

2) Persiapan Percobaan  

a) Pembuatan variasi limbah kromium 

Terlebih dahulu dicek pH awal limbah, kemudian dibuat 

larutan limbah kromium dengan variasi sebagai berikut: 

(1) 500 mL air sumur dengan 0 mL air limbah kromium, 

selanjutnya  disebut sampel Cr I. 

(2) 335 mL air sumur dengan 165 mL air limbah kromium, 

selanjutnya disebut sampel Cr II. 

(3) 250 mL air sumur dengan 250 mL air limbah kromium, 

selanjutnya disebut sampel Cr III. 
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(4) 165 mL air sumur dengan 335 mL air limbah kromium, 

selanjutnya disebut sampel Cr IV. 

(5) 0 mL air sumur dengan 500 mL air limbah kromium, 

selanjutnya disebut sampel Cr V. 

b)  Pembuatan larutan NaOH 10 % 

Dibuat larutan NaOH 10 % (b/v) dengan cara melarutkan 10 

gram kristal NaOH dengan akuades hingga 100 ml. Selanjutnya 

larutan ini digunakan untuk titrasi pengendapan limbah krom. Dan 

dicek pH awal larutan NaOH 10 % (b/v) tersebut.  

c)  Pembuatan larutan MgO 10 % 

 Dibuat larutan MgO 10% (b/v) dengan cara melarutkan 10 

gram kristal MgO dengan akuades hingga 100 ml. Selanjutnya 

larutan ini digunakan untuk titrasi pengendapan limbah krom. 

Dan dicek pH awal larutan MgO tersebut. 

d) Pembuatan larutan standar Cr 

(1)  Larutan standar khromium diperoleh secara stoikiometri 

dengan menimbang padatan khrom (VI) K2Cr2O7 

sebanyak 141,4 mg. Larutan Cr tersebut lalu dilarutkan 

dalam labu ukur 1000 ml menggunakan aquades, sehingga 

diperoleh larutan Cr berkadar 50 ppm.27 

(2)  Larutan Cr 50 ppm diencerkan menjadi 0 ppb, 2 ppb, 3 

                                                 
27 Rand, M.C, WPCF Chairmang,Arnold. E, Toras. 1975. “Standard Methods for the xxamination 
of water”APHA-AWWA-WPCF. American public health assicion, wongsinton DC. 
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ppb, 4 ppb, 5 ppb dan 10 ppb dengan persamaan M1 x V1 = 

M2 x V2. Perhitungan lihat (lampiran 10). 

(3)  Diukur absorbansi larutan standar. Untuk kromium 

absorbansi diamati dengan spektrofotometer UV-Visibel 

pada panjang gelombang 530 nm. 

e)  Destruksi  

(1)  Dtimbang 2,5 gram jahe, dikeringkan pada suhu 800 dan 

gerus hingga mencapai ukuran 20-40 mess, masukkan 

dalam tabung digesti, tutup tabung digesti dan pasang 

dalam panel. 

(2)  Ditambahkan 4ml HNO3 diamkan semalam. 

(3)  Diletakkan isi dalam tabung degesti dalam porselin dan 

panaskan dalam penanggas sampai 120 0 C selama 1 jam. 

(4)  Ditambahkan 4 ml H2O2  30% dan letakkan tabung degesti 

dalam blok degesti, ulangi penambahan  H2O2 30% sampai 

tak berwarna. 

(5)  Dikeluarkan agar dingin. 

(6)  Dicairkan dengan menambahkan aquades kedalam labu 

ukur 10 ml. 

(7)  Digesti siap dan dapat dicairkan seperti yang dikehendaki 

untuk mencapai konsentrasi yang dikehendak. 
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3) Penentuan Kadar Kromium dalam Sampel Limbah Cair 

Penyamakan kulit 

a) Penentuan garis regresi linear larutan standar 

berdasarkan kurva regresi linier  

Konsentrasi kadar kromium dalam sampel dapat ditentukan 

dengan mensubtitusikan serapan larutan cuplikan kedalam 

variabel Y dari persamaan garis regresi linier. Persamaan  

garis regresi linier diperoleh dari data serapan dan kadar 

larutan standart. Hubungan antara serapan dan konsentrasi 

larutan standart dinyatakan dengan persamaan Y = aX + b 

dengan Y sebagai kriterium, X sebagai prediktor, a merupakan 

bilangan koefisien prediktor, dan b sebagai bilangan 

konstanta. Harga a dan b dihitung dengan rumus : 

                            

    

Dimana  Y= Absorbansi larutan Standar a = Slope 

 X = Konsentrasi larutan Standar 

n = Jumlah larutan standar 

 

b = Intersep 

 

Berdasarkan data larutan standar, diperoleh persamaan garis linear Y = aX + b 

b) Penentuan signifikan korelasi X (konsentrasi kromium) 

dengan Y (absorbansi) 
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Untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

absorbansi dengan konsentrasi larutan standar, digunakan 

rumus korelasi product-moment sebagai berikut: 

( ) ( )( )
( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]2222xy

ΣYΣYNΣXΣXN

ΣYΣXΣXYNr
−−

−
=  

 Harga r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel product 

moment pada taraf signifikansi 1%. Jika harga r > harga rtabel, 

berarti ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

konsentrasi larutan standar kalsium (X) dan absorbansi (Y).  

c) Pengujian linieritas persamaan garis regresi linier larutan 

standar kromium 

Untuk keperluan analisis selanjutnya perlu dilakukan uji F 

untuk mengetahui linieritas garis regresi dengan rumus 

sebagai berikut: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )ΣYbΣXYaΣYJK
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Jika F hitung lebih besar dari Ftabel pada taraf signifikan 5%, 
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berarti persamaan garis tersebut linear. 

Dimana : 

N          : banyaknya data keseluruhan  

JK    : jumlah kuadrat 

RJKreg : rerata jumlah kuadrat regresi 

RJKres : rerata jumlah kuadrat residu  

db    : derajat kebebasan 

F reg    : harga bilangan- F untuk garis regresi 

 Hasil Fregresi (Fhitung) kemudian dikonsultasikan dengan 

harga Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan db pembilang 

dan db penyebut, diperoleh harga Ftabel. Jika Fregresi > Ftabel, 

maka persamaan garis regresi larutan standar kromium  adalah 

linear. 

d) Penentuan kadar Cr  

Data absorbansi yang telah diukur, disubstitusikan ke 

dalam persamaan regresi linier Y = aX + b, sehingga kadar Cr 

dapat ditentukan sebagai berikut:  

    Y = aX + b  

    
a

bYX −
=  

Data dari penelitian ini didapatkan dari pengukuran kadar 

Cr pada limbah sebelum pengolahan, setelah pengolahan tahap 
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pertama, yaitu setelah penambahan larutan NaOH 10% dan 

MgO 10% setelah pengolahan tahap kedua, yaitu kadar Cr 

pada umbi jahe dengan perlakuan sebelum dan sesudah 

perlakuan. Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan 

metode regresi linier (linear regression) statistik ANAVA-A. 

Adapun  rumus yang digunakan seperti tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Perhitungan ANAVA-A 

Sumber 

Variasi 

d.b Jumlah 

kuadrat (JK) 

Rerata Jumlah 

Kuadrat (RJK) 

F0 

Antar 

Kelompok(A) 

a-1 ( ) ( )
Ν
Χ∑

−
Χ∑

=∑ Τ

Α

Α
22

i

i

n A

A

db
JKRJK =Α  

DRJK
RJKF Α=0  

Dalam  

Kelompok(D) 

N-a JKT - JKA 

D

D
D db

JK
RJK =  

 

Total N-1 ( )
Ν
Χ∑

−ΤΧ∑ Τ
2

2  
  

 

Keterangan : 

a   : Banyaknya kelompok yang dibandingkan 

N : Banyaknya kasus total 

nAi : Banyaknya kasus untuk masing-masing kelompok 

∑XAi : Jumlah X untuk masing-masing kelompok 

∑XT : Jumlah X total (keseluruhan) 

∑XT
2 : Jumlah kuadrat dari keseluruhan X 
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JK : Jumlah kuadrat.  

Taraf signifikansi yang digunakan sebagai batasan 

penolakan adalah 5%. F0 hasil perhitungan kemudian 

dibandingkan dengan Ftabel (dbA lawan dbD). Jika F0 > Ftabel, 

maka terdapat perbedaan. Hasil analisis di atas kemudian 

dibahas dan dikaji berdasarkan dasar teori dan telaah pustaka 

untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas dan 

akhirnya disimpulkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik  spektroskopi 

UV-Visibel. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengamati ada tidaknya 

absorbansi pada panjang gelombang. Berdasarkan pada analisis ini adanya 

absorbansinya dalam sampel pada panjang gelombang 530nm, yang berarti 

larutan tersebut mengandung kromium.  

B. Hasil analisis kuantitatif 

1.  Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengukur serapan larytan 

standar pada alat spektroskopi UV-Visibel dengan panjang gelombang 

530nm. Sebelum menentukan kadar kromium yang terdapat dalam sampel, 

terlebih dahulu menentukan persamaan Y = Ax b dari larutan standar 

kromium yang ada. Adapun hasil pengukuran larutan standar kromium seperti 

tabel 3. 
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Tabel 3.  Absorbansi Larutan Standar Kromium 

 

No. Konsentrasi (ppb) Absorbansi 

1 0.003 0.000 

2 0.018 2.000 

3 0.034 4.000 

4 0.048 6.000 

5 0.068 8.000 

6 0.125 10.00 

 

 

Larutan Standar Cr y = 0,0111x - 0,006
R2 = 0,9067
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  Gambar 4. Grafik Larutan Standar Kromium 

Penentuan kadar kromium dalam sampel dilakukan dari larutan 

sampel ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut: 
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Tabel 4. Absorbansi Larutan Sampel Pada Kromium 

 

No Sampel Absorbansi Konsentrasi 

1. A1 0,152 13,42 

2.. A2 0,098 8,991 

3. A3 0,046 4,726 

4. B1 0,144 12,76 

5. B2 0,133 11,86 

6. B3 0,142 13,33 

7. C1 0,060 5,874 

8. C2 0,063 6,121 

9. C3 0,083 8,018 

 

 Keterangan :  

 A = Sampel umbi jahe disirami dengan air sumur 

 B = Sampel umbi jahe disirami dengan pengendap larutan NaOH 10% 

C = Sampel umbi jahe yang disiram dengan pengendap larutan MgO         

10% 

Untuk konsentrasi kromium pada larutan diperoleh dengan 

mensubtitusikan variabel Y adalah absorbansi dari larutan sampel 

sehingga diperoleh Y= 0,0111X-0,006.  

Untuk perhitungan kadar kromium dinyatakan dalam :  
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0,0111

0,006YC +
=  

Untuk data kadar kromium pada jahe ditunjukkan dalam tabel   berikut ini  

Tabel 5. Kadar Kromium Pada Jahe 

No Sampel 
Kadar 

(ppb) 

Kadar rata-rata 

(ppb) 

1. A1 14,234 

2.. A2 9,369 

3. A3 4,685 

9,429 

4. B1 13,513 

5. B2 12,523 

6. B3 13,333 

13,123 

7. C1 5,946 

8. C2 6,216 

9. C3 8,018 

6,216 

 

2. Analisis menggunakan ANAVA-A 

  Analisis ANAVA-A ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan kadar kromium pada umbi jahe yang ditanam dan disiram pada 

tabel 6 menggunakan air sumur, pengendap larutan NaOH 10% dan 

pengendap larutan MgO 10%. Dengan analisis statistik ANAVA-A hasil 

ringkasannyaseperti tabel 6.  

 

Tabel 6. Ringkasan Perhitungan Statistik ANAVA-A 
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 Sampel A Sampel B Sampel C Total 

N 3 3 3 3 

∑ X 28,287 39,369 20,18 87,839 

 9,429 13,123 6,727 29,279 

∑ X2 312,345 517,196 138,284 967,825 

SB 0,537 0,203 0,631 1,371 

  

 Dari tabel 6 diatas dapat diketahui harga Harga Fhitung (FO) sebesar 

0,062 sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 5% dengan db 2 lawan 6 yaitu: 

5,14. Dengan demikian FO < Ftabel, sehingga HO diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar kromium 

pada sampel A, B, C. 

 

C. Kemampuan Larutan NaOH 10% dan Larutan MgO 10% dalam 
Menggendapkan Kromium dalam Limbah Cair Industri Penyamakan 
Kulit. 

 
1. Pengendapan Kromium dengan Larutan NaOH 10% 

Larutan NaOH 10% (b/v) adalah larutan yang bersifat basa, memiliki 

pH lebih dari 7 yaitu sebesar 13. Dalam reaksi ini larutan NaOH 10% 

(b/v) berfungsi sebagai koagulan yang dapat mengikat senyawa-senyawa 

yang mudah larut, antara lain senyawa yang mengandung logam-logam 

berat seperti krom.  

Selain sebagai koagulan, dalam reaksi ini larutan NaOH 10 % (b/v) 

juga berfungsi sebagai pengatur pH sehingga variasi pH sampel dapat 
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dilakukan dengan cara titrasi menggunakan larutan NaOH 10 % (b/v).  

Reaksi larutan NaOH dengan limbah krom penyamakan kulit secara 

umum adalah sebagai berikut: 

Cr8(SO4)6(OH)12  +  6H2O  + 12 NaOH       8Cr(OH)3↓   +  6Na2SO4 

 Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa di setiap variasi sampel 

memiliki kandungan kromium yang berbeda-beda, setelah diendapkan 

dengan pelarut NaOH 10% ternyata menghasilkan banyaknya endapan 

kromium yang berbeda pula.  

Pada penelitian ini endapan diamati setelah larutan dibiarkan bereaksi 

selama 30 menit. Banyaknya endapan yang dihasilkan untuk semua 

variasi sampel kromium pada pH 9 Cr V kecuali variasi Cr I (300 ml air 

sumur + 0 ml limbah) merupakan pH optimum untuk mengendapkan 

kromium lebih banyak.  

Selain itu, banyak sedikitnya endapan juga tergantung dari kondisi 

larutan  yang digunakan untuk mengendapkannya dan banyaknya 

kandungan kromium dalam limbah yang direaksikan dengan larutan. 

Semakin banyak limbah kromium dalam variasi sampel, semakin banyak 

pula endapan yang terbentuk.  

Adapun pemilihan alkali didasarkan pada hal-hal dibawah ini : 

a. Kecepatan reaksi alkali dengan kromium, larutan NaOH dan larutan 

MgO dapat bereaksi cepat dengan kromium. 

b. Dalam hal penanganan bahan diantara dua larutan ini, NaOH lebih 

membutuhkan perawatan ekstra daripada MgO. 
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c. Pertimbangan harga untuk NaOH lebih murah daripada MgO.  

2. Pengendapan dengan Larutan 

MgO 10% 

 Pengendapan kromium dengan pelarut MgO 10% prosesnya sama 

dengan pengendapan kromium dengan pelarut NaOH 10%. Disi MgO 

juga berfungsi sebagai koagulan dan sebagai pengatur pH. Dimana MgO 

merupakan larutan basa kuat dengan pH sebesar 12. Reaksi MgO dengan 

limbah kromium penyamakan kulit secara umum adalah sebagai berikut:  

      Cr8(SO4)6(OH)12  +  6H2O  + 12  MgO            8Cr(OH)3 ↓  +  6Mg2SO4   

Hasil pengendapan dengan larutan MgO 10% menunjukkan pada 

pH yang tinggi endapan kromium yang terbentuk semakin banyak. Jika 

dibandingkan, banyaknya endapan yang terbentuk dengan penambahan 

larutan NaOH 10%  ke dalam limbah kromium terlihat bahwa endapan 

yang terbentuk dengan penambahan larutan NaOH 10% lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan endapan yang terbentuk dari penambahan larutan 

MgO 10%. Namun perbedaan yang mencolok juga terdapat pada 

banyaknya larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10% yang harus 

ditambahkan untuk mengendapkan kromium. 

Jumlah Larutan NaOH dan MgO
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 Gambar 5. Volume Larutan yang Digunakan untuk Mengendapkan 

Kromium 

 

Dari gambar 5 terlihat bahwa volume larutan NaOH 10% lebih 

sedikit dibandingan dengan larutan MgO 10%. Volume larutan NaOH 

10% yang digunakan untuk mengendapkan kromium dalam limbah cair 

penyamakan kulit pada interval waktu yang sama, jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan larutan MgO 10%. Hal ini disebabkan MgO 10% 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengendapkan kromium. MgO 

merupakan basa lemah, sehingga  MgO bereaksi dengan kromium lebih 

lambat dibandingkan dengan NaOH yang merupakan basa kuat. 

3. Preparasi Sampel Kromium  

Serangkaian preparasi sampel dilakukan terhadap supernatan hasil  

pengendapan limbah krom dengan penambahan larutan NaOH 10% (b/v) . 

Untuk analisis dengan UV-Visibel diperlukan konsentrasi yang sangat 

kecil sehingga absorbansi berada dalam rentang limit deteksi spektro. 

Untuk itu, supernatan hanya diambil sebanyak 5 mL kemudian diencerkan 

dalam labu ukur 100 mL sampai batas. Selanjutnya ditambahkan asam 

sulfat 4 N.  

Asam sulfat encer menyerang kromium perlahan-lahan dengan 

membentuk hidrogen. Dalam H2SO4 pekat panas, Cr melarut dengan 

mudah, dimana ion-ion Cr (III) dan belerang dioksida terbentuk: 

2Cr  +  6H2SO4                    2Cr3+  +  3SO4
2-  +  3SO2  + 6H2O 
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Penambahan hidrogen peroksida (H2O2) dengan larutan 

tetrahidroksokromat (III) [Cr(OH)4]- yang bersuasana basa, menghasilkan 

larutan kuning yang disebabkan oleh oksida kromium (III) menjadi 

kromat: 

2[Cr(OH)4]-  +  3H2O2  +  2OH-  2CrO4
2-  +  8H2O 

Setelah hidrogen peroksida yang berlebihan diuraikan dengan cara 

dididihkan, ion kromat dapat diidentifikasi dalam larutan dengan salah 

satu reaksinya.  

Dalam penelitian ini, identifikasi kromium dilakukan setelah oksidasi 

menjadi kromat dengan uji difenilkarbazid, yang merupakan uji khas 

terhadap kromium.  

Pada saat reaksi, kromat direduksi warna yang menjadi kromium (II) 

dan terbentuklah difenilkarbazon. Hasil reaksi ini selanjutnya 

menghasilkan suatu kompleks dengan khas.  

NH – NH – C6H5    N = N – C6H5 

C = O                    +  CrO42-  C = O            + Cr2+ +  H2O 

NH – NH – C6H5    N = N – C6H5 

 

  Difenil karbazid     Difenil karbazon 

N = N – C6H5     N = N – C6H5              
2+ 

C = O     + Cr2+      C – O – Cr  

  N = N – C6H5     N = N – C6H5 

 

  Difenil karbazone   Kompleks kromium (III) 
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 Sampel yang telah diperlakukan uji difenilkarbazid didiamkan selama  

5 sampai 10 menit untuk kemudian dianalisis dengan spektrofotometer 

UV-Visibel. Selanjutnya diadakan pembacaan absorbansi dengan 

spektrofotometer UV-Visibel pada panjang gelombang maksimum. Untuk 

mengetahui panjang gelombang maksimum yang akan digunakan untuk 

mengukur absorbansi dilakukan mengukur absorbansi larutan standar 

dengan konsentrasi 0 ppb, 2 ppb, 4 ppb, 6 ppb, 8 ppb, 10 ppb. Dari data 

yang diperoleh dapat diketahui absorbansi masing-masing konsentrasi. 

Data absorbansi larutan standar disajikan pada lampiran 1.  

 

D .  PEMBAHASAN 
1.    Analisis Kromium Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit setelah 

Diendapkan dengan Larutan NaOH 10% dan Larutan MgO 10%. 
 
 Dalam tabel 7 berikut ini akan disajikan hasil pengukuran konsetrasi 

sampel yang mengandung kromium setelah proses engendapan dengan 

penambahan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10%. 
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Tabel 7. Pengukuran Konsentrasi Kromium Sebagai Pengaruh dari 

Penambahan Larutan NaOH 10% dan Larutan MgO 10% 

dalam 3 Variasi pH 

 

Absorbansi Konsentrasi 

Variasi 

Sampel 
pH Larutan 

NaOH 

10% 

Larutan 

MgO 

10% 

Larutan 

NaOH 

10% 

Larutan 

MgO 

10% 

5 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 Cr I 

9 0 0 0 0 

5 0,011 0,609 0,450 0.078 

7 0,007 1,991 0,090 0,266 Cr II 

9 0,013 0,504 0,631 0,064 

5 0,013 0,025 0,631 1,712 

7 0,023 0,02 1,532 1,261 Cr III 

9 0,012 0,016 0,541 0,901 

5 0,044 0,037 3,423 2,793 

7 0,017 0,031 0,991 2,252 Cr IV 

9 0,025 0,024 1,712 1,622 

5 0,029 0,03 2,072 2,162 

7 0,089 0,062 7,477 0,003 Cr V 

9 1,839 1,896 0,245 2,252 
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Konsentrasi Cr dalam Larutan NaOH dan MgO
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Gambar 6. Histogram Konsentrasi Kromium dalam Supernatan 

HasilPengendapan dengan Larutan NaOH 10% dan 

Larutan MgO 10% 

Dari histogram gambar 6 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

jumlah kromium yang tersisa dalam supernatan sebagai hasil dari 

pengendapan limbah penyamakan kulit dengan larutan NaOH 10% dan 

larutan MgO 10%. Untuk pengendapan dengan larutan NaOH 10% hasil 

pengukuran optimum terlihat pada variasi Cr II untuk semua pH 9 untuk 

semua variasi.  

 Sementara untuk pengendapan limbah dengan larutan MgO 10% 

sampel dengan pH 9 merupakan kondisi paling optimum untuk 

mendapatkan konsentrasi krom yang sangat kecil dalam supernatan, untuk 

semua variasi sampel. Jika dilihat dari kondisi variasi sampel, maka 

variasi Cr II merupakan kondisi yang cukup baik untuk mendapatkan 

konsentrasi kromium yang kecil sehingga aman untuk dibuang ke 

perairan bebas. Jika diterapkan dalam instalasi pengolahan limbah 

penyamakan kulit, pemilihan variasi sampel kromium ini sedikit kurang 

efektif.  
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Larutan standar yang diukur pada umumnya dimulai dari konsentrasi 

0,0 ppm (larutan blangko), namun dalam pembuatan larutan standar 

kromium dalam percobaan ini konsentrasinya dimulai dari 0 ppb, 2 ppb, 4 

ppb, 6 ppb, 8 ppb dan 10 ppb. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

persamaan kurva standar yang dihasilkan.  

 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa larutan MgO 10 % yang 

diperlukan untuk mengendapkan kromium jauh lebih banyak daripada 

larutan NaOH 10%  (lihat gambar 6). Hal ini disebabkan karena larutan 

MgO bersifat basa lemah, cenderung lambat dalam bereaksi dengan 

kromium. Sementara itu, sifat basa dari NaOH lebih kuat dibandingkan 

dengan MgO besarnya pH NaOH yaitu 13,5 sehingga larutan NaOH 10 % 

yang diperlukan dalam mengendapkan limbah kromium jauh lebih 

sedikit. Dari hasil pengamatan berdasarkan waktu pengendapan, diketahui 

bahwa reaksi antara kromium dengan larutan NaOH lebih cepat 

dibandingkan dengan larutan MgO. Data hasil pengamatan menunjukan 

bahwa endapan kromium yang terbentuk dari pengendapan dengan 

larutan NaOH 10% lebih banyak daripada pengendapan dengan larutan 

MgO 10%.  

 Namun dari hasil analisis dengan spektrofotometer UV-Visibel, 

didapatkan konsentrasi kromium dalam supernatan yang hampir sama, 

baik dari hasil pengendapan dengan larutan NaOH 10% maupun larutan 

MgO 10%.  
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Untuk penerapan di instalasi pengolahan limbah industri 

penyamakan kulit, pemilihan bahan alkali yang digunakan untuk 

mengendapkan kromium cukup penting. Di dunia industri, hal ini 

terutama menyangkut segi ekonomis dan perawatan bahan alkali itu 

sendiri. Maka bahan alkali yang lebih banyak digunakan tentu saja bahan 

alkali yang mudah didapat, murah dan tidak memerlukan perawatan yang 

intensif. 

2. Analisis Kadar Kromium dalam Umbi Jahe 

Kadar kromium yang akan ditentukan yaitu kadar kromium dalam 

umbi jahe, selain itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan kadar kromium dalam umbi jahe setelah disiram 

dengan air sumur dan air limbah hasil olahan, yang telah diendapkan 

dengan larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10%.  

Untuk menentukan kadar kromium didalamnya terlebih dahulu 

dilakukan dengan proses destruksi (lihat lampiran 16). Analisis 

kuantitatif, sampel dibersihkan dengan kain lap setelah dipanen, supaya 

umbi jahe bersih dari tanah. Kemudian umbi jahe dipotong-potong kecil-

kecil dan ditimbang sebanyak 2,5 gram, kemudian dimasukkan dalam 

oven dengan suhu 800 C. Proses pengovenan ini dimaksudkan untuk 

menghilangkan kandungan air yang terdapat dalam umbi jahe. Setelah itu 

jahe digerus agak lembut, dimasukkan dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan HNO3 4 ml kemudian ditutup dan taruh pada raknya 

kemudian didiamkan semalam.  
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Setelah semalam panaskan dengan hotplate selama 1 jam dengan 

suhu 1200 C, sampai sampel benar-benar hancur tak tersisa ini untuk 

mempermudah larutan dianalisa dengan spektroskopi UV-Visibel. Setelah 

itu ditambahkan dengan H2O2 30% sampai tak berwarna. Kemudian 

diencerkan sampai 10 ml. Yang terakhir diambil 5 ml untuk dianalisa. 

Dari hasil analisa diketahui konsentrasi kromium dalam umbi jahe seperti 

dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 8. Konsentrasi Kromium dalam Umbi Jahe 

No Sampel Absorbansi Konsentrasi (ppb) 

1. A1 0,152 13,42 

2.. A2 0,098 8,991 

3. A3 0,046 4,726 

4. B1 0,144 12,76 

5. B2 0,133 11,86 

6. B3 0,142 13,33 

7. C1 0,060 5,874 

8. C2 0,063 6,121 

9. C3 0,083 8,018 

 

Pada tabel 8 didapat informasi bahwa konsentrasi kromium dalam 

umbi jahe yang paling besar pada sampel yang disiram dengan air sumur 

karena air sumur tidak diberi perlakuan sama sekali, teryata air sumur 

dilingkungan sekitar pembuangan air limbah telah tercemari.  
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Dimugkinkan lewat rembesan-rembesan serapan air, dan masyarakat 

disekitar pembuangan tidak tahu akan hal ini. Meskipun pada waktu 

pemanenan umbi jahe yang disiram dengan air sumur ini tanaman jahenya 

ada akarnya berserabut putih kecil-kecil dan lembut. Hal ini disebabkan 

karena kandungan air yang diserap oleh umbi jahe masih dalam kadar air 

yang bisa diserap oleh umbi jahe, walaupun air sumur disini sudah 

tercemari aleh kromium.  

Berikut ini akan disajikan tabel tentang pertumbuhan tanaman jahe 

selama 6 minggu yang diamati adalah batang, daunnya, dan diukur 

panjangnya berapa setiap 1 minggu sekali.  

Tabel 9. Pertumbuhan Tanaman Jahe Setelah Penyiraman dengan Air 

Sumur, dan Limbah hasil pengendapan dengan larutan NaOH 

10% dan larutan MgO 10% 

Pertumbuhan Rata-rata (cm) 

No 
Waktu 

Pengamatan 

Dosis Limbah 

(ml/kg tanah) Pot 

(H2O) 

Pot 

(NaOH) 

Pot 

MgO 

1 Minggu ke-1 10 1,4 1 1 

2 Minggu ke-2 20 1,9 1,3 2,2 

3 Minggu ke-3 30 2,1 1,5 3 

4 Minggu ke-4 40 2,7 2,6 3,0 

5 Minggu ke-5 50 3,2 3,1 3,2 

6 Minggu ke-6 60 4,2 3,5 3,2 
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Pada penelitian ini penyiraman dilakukan dua kali (Senin dan Kamis) 

dengan volume limbah yang sama, dan pada pH 9 untuk semua limbah 

terolah. Pada penelitian ini juga dilakukan pengamatan terhadap 

pertumbuhan daun tanaman jahe seperti tabel 12 berikut ini. 

Tabel 10. Data fisiologi pertumbuhan umbi tanaman jahe setelah 

dilakukan penyiraman terhadap pertumbuhan daun sebelum dipanen 

 

Air Sumur NaOH MgO Nama 

tanaman kuncup mekar kuncup mekar Kuncup mekar 

Jahe 3 2 4 1 4 1 

Selain pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman, pada waktu 

tanaman dipanen juga dilakukan pengamatan terhadap umbinya. Apakah 

umbi jahe ada yang mati atau tidak meskipun daunnya tumbuh dan 

panjang. 

Tabel 11. Data fisiologi pertumbuhan umbi tanaman jahe setelah 

dilakukan penyiraman terhadap umbinya pada waktu dipanen 

 

Air Sumur NaOH MgO Nama 

tanaman Hidup  Mati  Hidup Mati Hidup Mati 

Jahe 5 - 2 3 4 1 

 

Hasil pengamatan dari tabel 11 menunjukan bahwa umbi jahe yang 

disiram dengan air sumur tidak mati, bahkan tumbuh akarnya.  
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Jika dibandingkan dengan tanaman jahe yang disiram dengan 

menggunakan air limbah terolah  banyak yang mati, dikarenakan 

kandungan kromiumnya masih banyak. 

 Sebab lain dikarenakan larutan yang digunakan untuk mengendapkan 

air limbah adalah larutan yang mengandung basa kuat, sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan umbinya. Karena larutan NaOH dan MgO 

panas, berpengaruh terhadap umbinya ada yang busuk dan mati kering.  

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan terhadap umbi 

jahe, larutan sample menunjukkan serapan pada panjang gelombang 540 

nm hal ini menunjukan dalam larutan sample mengandung kromium. 

Untuk analisis kuantitatif pada penelitian ini diperoleh kadar kromium 

dalam umbi jahe terendah sebesar 6,727 %, sedangkan kadar kromium 

yang tertinggi sebesar 13,123 %. Selanjutnya dilakukan uji ANAVA-A 

untuk melihat perbedaan kadar kromium dalam sample, untuk perhitungan 

lihat (lampiran 8). Berdasarkan data yang dipeoleh bahwa harga Fhitung (Fo) 

sebesar 0,062, sedangkan Ftabel (dbA lawan dbB) pada taraf signifikansi 5% 

dengan db 2 lawan 6 yaitu 5,14. Jadi Fo <Ftabel, hal tersebut tidak 

menunjukan adanya perbedaan yang signifikansi antara kadar kadar 

kromium pada sample A, B, maupun C.  

 Berdasarkan hasil perhitungan ANAVA-A dapat dinyatakan bahwa 

konsentrasi larutan NaOH 10% dan larutan MgO 10% tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan limbah cair.  
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Penelitian ini menggunakan teknik UV-Visibel, sebelum sebelum 

penggukuran absorbansi sample terlebih dahulu dibuat larutan satandar 

dilakukan dengan menggunakan larutan K2Cr2O7  1000ppm. Untuk 

larutan standar masing-masing dibuat kisaranya dari 0 ppb, 2 ppb, 4 ppb 

6ppb, 8 ppb dan 10 ppb. Larutan tersebut dencerkan dengan cara 

mengenceran menggunakan larutan akuades dengan volume 100ml. 

Fungsi akuades adalah sebagai pelarut karena memiliki pH netral, 

sehingga akuades merupakan pelarut yang baik.  

Perhitungan pengenceran menggunakan rumus : V1 x M1 = V2 x  M2  

untuk perhitunganya lebih lanjut (lihat lampiran 11). Berdasarkan 

konsentrasi larutan standar yang diperoleh kemidian ditentukan 

absorbansinya dengan menggunakan spektroskopi UV-Visibel pada 

panjang gelombang 540 nm. Hasilnya ditunjukkan pada table 1 gambar 1.  

Pada  gambar 1 untuk  larutan standar kromium diperoleh persamaan 

garis regresi linier hubungan antara absorbansi terhadap konsentrasi 

larutan satndar sebagai berikut.: Y = 0,011 X – 0,006, kemudian 

dilakukan penentuan signifikansi korelasi konsentrasi larutan standar 

kromium diperoleh sebesar : 0,958 dan R2  0,9067 artinya kurva tersebut 

memiliki keakuratan 99,6%.Persamaan inilah yang akan dilakukan untuk 

mengetahui konsentrasi sampel dengan cara mensubtitusikan absorbansi 

sampel (Y) kedalam persamaan tersebut 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasaan yang telah diuraikan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:. 

1.  Dilihat dari efektifitas kedua larutan yaitu larutan NaOH 10% dan larutan 

MgO 10% dalam mengurangi kadar kromium, larutan NaOH 10% 

merupakan alternativ terbaik untuk mengurangi kadar kromium dalam 

limbah cair, hal ini di lihat dari efektiftifitas reaksi dan segi harga yang 

relative lebih murah dibandingkan dengan MgO 10%. 

2.  Limbah yang telah diendapkan dengan larutan NaOH 10% dan larutan 

MgO 10% dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jahe, tanaman 

jahe banyak yang mati dan kering umbinya, dan dapat diketahui kadar 

kromium dalam umbi jahe yang terendah 6,727 % dan  yang terbesar 

13,123 %. 

 

B. Saran – saran 

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan secara baik untuk 

mengolah limbah cairan industri yang mengandung logam-logam berat 

berbahaya seperti krom. 
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2. Hendaknya penelitian ini dioptimasi lebih lanjut dengan memvariasikan 

lamanya waktu pengendapan untuk mendapatkan endapan yang lebih 

optimal dari limbah krom 

3. Hendaknya hasil penelitian ini dilanjutkan dengan percobaan untuk 

tanaman air, sehingga dapat diketahui tingkat keamanan hasil pengolahan 

limbah untuk di buang ke perairan bebas, serta pengaruhnya bagi 

kesehatan manusia dan lingkungan perairan.  

4. Perlu dilakukan penelitian tentang unsur-unsur mineral lainya yang 

terkandung dalam umbi jahe setelah dilakukan penyiraman dengan 

limbah cair yang terolah. 
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