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RINGKASAN

Jaka Purwanta, T741408002. Rekayasa mitigasi penyebaran limbah debu
semen yang ramah lingkungan. Disertasi Program Doktor Ilmu Lingkungan, Pasca
Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. Pembimbing : Prof. Ir. Ari
Handono Ramelan, M.Sc., (Hons).,Ph.D (Promotor), Dr. Prabang Setyono, M.Si.
(Co Promotor I), dan Ir. Tjukup Marnoto, M.T., Ph.D (Co Promotor II).
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan
pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan semen maka
didirikanlah pabrik semen PT. Semen Gresik Pabrik Tuban (Persero) Tbk., yang
sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan
berlokasi di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa
Timur. Menurut Fityatur (2015) keberadaan pabrik semen memberikan pengaruh
terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pabrik seperti pendapatan
masyarakat dan kesehatan masyarakat. Debu semen yang keluar dari cerobong pabrik
semen yang terikut dalam aliran gas buang, salah satu penyebab utama penurunan
kualitas udara di sekitar pabrik khususnya dan di wilayah Tuban lainnya. Penyebaran
limbah debu sesuai dengan arah angin bertiup. Penelitian ini bertujuan untuk :
(1) Menentukan kecenderungan arah penyebaran limbah debu semen ke lingkungan
di sekitarnya yang dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin serta curah hujan; (2)
Menemukan pemodelan persamaan Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan yang ramah lingkungan dan scale up nya ke industri; (3) Menentukan
nilai tambah lingkungan yang diakibatkan oleh adanya rekayasa mitigasi
penyebaran limbah debu semen tersebut.
Lokasi penelitian di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan sekitarnya serta
pembuatan Peralatan Penangkap Debu Metode Pengkabutan di Laboratorium PTK 2
Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” Yogyakarta. Lokasi pengambilan
sampel tanah pada 2 lokasi yaitu: (1) Di sekitar pabrik PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk.; dan (2) Lokasi berjarak ± 1 km dari pabrik. Data penyebaran limbah
debu semen didapatkan dari “Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Izin Lingkungan
Kegiatan Industri Semen Portland Di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek
Kabupaten Tuban Periode Juli-Desember 2015. Pengoperasian Alat Penangkap Debu
Semen Metode Pengkabutan skala laboratorium untuk menangkap debu semen yang
keluar dari kolom pipa A dengan 5 variabel bebas yaitu: (1) Diameter nosel (Dn); (2)
Jarak antara sprayer terhadap kolom (L); (3) Kecepatan udara pada kolom (Vu); (4)
Kecepatan air pada sprayer (Va); dan (5) Jarak ujung atas kolom dengan alat ukur
debu (dust collector) (Z). Setiap variabel dilakukan ulangan percobaan 3 kali.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kecenderungan arah penyebaran
limbah debu semen di Kabupaten Tuban yang dipengaruhi oleh arah dan kecepatan
angin serta curah hujan dengan menggunakan Windrose pada bulan Maret 2016 ke
barat dan kecepatan angin rata-rata adalah 1,05 m/s, Mei 2016 ke selatan dan 1,14
m/s, Agustus 2016 ke barat dan 1,08 m/s serta Oktober – November 2016 ke timur
dan 2,62 m/s; (2) Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan merupakan alat
penangkap debu yang ramah lingkungan, dengan kondisi operasional yang optimum
yaitu Dn=1,40 mm, L=2 m, Vu=510 m/menit, Va=110 ml/menit, dan Z=100 cm.
vi

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Variabel tetapnya adalah RH = 52%; T = 29oC = 302oK ; P=0,99 atm, dengan
efisiensi 0,7628 atau 76,28%. Berdasarkan olah data menggunakan pemodelan Scilab
maka ditemukan pemodelan persamaan untuk optimasi kondisi operasi alat
penangkap debu yaitu:
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
dengan rata-rata galat untuk 5 variabel yaitu 1,02%. Pemodelan persamaan ini
sebagai dasar scale up ke industri, sedangkan untuk optimasi nilai variabel yang
disesuaikan dengan rencana jumlah debu semen yang akan ditangkap oleh kabut
maka menggunakan aplikasi Excel Solver. Jadi temuan pada disertasi ini yaitu
pemodelan persamaan variabel Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan; (3) Nilai tambah lingkungan yaitu dengan kadar debu semen yang
keluar dari cerobong yang sudah dilewatkan ke Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan di bawah baku mutu maka kualitas udara meningkat, kualitas tanah
menjadi semakin subur dan tingkat kesehatan masyarakat menjadi meningkat.
Kata kunci : penyebaran debu, kecenderungan, pengkabutan, optimasi variabel, baku
mutu lingkungan
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SUMMARY

Jaka Purwanta, T741408002. Distribution of waste dust mitigation engineering
cement friendly environment. Dissertation of Doctoral Program in Environmental
Science, Graduate Program, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.
Supervisor : Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc., (Hons).,Ph.D (Promotor), Dr. Prabang
Setyono, M.Si. (Co Promotor I), and Ir. Tjukup Marnoto, M.T., Ph.D (Co Promotor II).

Indonesia is a developing country that is implementing development in all
fields. To meet the needs of the cement is established cement factory PT. Semen
Gresik, Tuban (Persero) Tbk., Now renamed PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
and located in the village Sumberarum, Kerek sub-district, Tuban, East Java
Province. According Fityatur (2015) where the cement plant impact on the lives of
people around the factory site as public revenue and public health. Cement dust out
of the cement plant flue from ending up in the exhaust stream, one of the main causes
of a decrease in air quality around the plant in the region in particular and other
Tuban. the spread of dust waste in accordance with the direction the wind is blowing.
This study aims to: (1) Determining the trends towards the spread of waste cement
dust into the surrounding environment are affected by wind speed and direction and
rainfall; (2) Discovering the environmentally friendly and scaling method of cement
dust catcher and scale up to industry ; (3) Determine the added value the
environment caused by the deployment of mitigation engineering waste cement dust.
Location of research at PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. and its
surroundings as well as the manufacture of Dust Catcher Equipment misting
Laboratory Methods 2 Faculty of Industrial Technology PTK UPN "Veteran"
Yogyakarta. Location of soil sampling at two locations, namely: (1) In the vicinity of
the factory PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk .; and (2) The location is within ± 1
km from the plant. Cement dust waste distribution data obtained from the "Report of
the RKL-RPL Environmental Permit Portland Cement Industrial Activity In the
village of Kerek Sumberarum District of Tuban period from July to December 2015.
Cement Plant Dust Catcher laboratory scale fogging method to capture cement dust
out of the column pipe A with 5 independent variables are: (1) The diameter of the
nozzle (Dn); (2) The distance between the sprayer to the column (L); (3) The air
velocity in the column (Vu); (4) The speed of the water in the sprayer (Va); and (5)
Distance to the upper end of the column with measuring devices dust (dust collector)
(Z). Each variable is done repeat experiment 3 times.
The results showed that: (1) The trend towards the spread of dust in Tuban
influenced by wind speed and direction and rainfall using Windrose in March 2016
to west and average wind speed was 1,05 m/s, in May 2016 to south and 1,14 m/s, in
August 2016 to west and 1,08 m/s so on October-November 2016 to east and 2,62
m/s; (2) Equipment Cement Dust Catcher fogging method is a tool that is an
environmentally friendly dust catcher, with optimum operational conditions that Dn
= 1.40 mm, L = 2 m, Vu = 510 m / min, Va = 110 ml / min, and Z = 100 cm. Fixed
variable is RH = 52%; T = 29oC = 302oK; P = 0.99 atm, with 0.7628 or 76.28%
efficiency. Based on the data using modeling Scilabthen discovered equation
modeling to optimization of operating conditions, namely dust catcher tool:
viii
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η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
with an average error for the five variables, namely 1.02%. Modeling this equation as
a basis for industrial scale up, while for the optimization of the value of variables that
are matched with the amount of cement dust will be captured by the mist then use
Excel Solver application. So the findings in this dissertation is variable equation
modeling Cement Dust Catcher Equipment fogging method; (3) Valuemore ie
environment with high levels of cement dust out of the chimney that has been passed
to the method Cement Dust Catcher Equipment misting below the standards then
become increasingly air quality, fertile soil quality, and public health level is
increased.
Keywords: the spread of dust, trends, misting, optimization variables, environmental
quality standards
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan
pembangunan di segala bidang. Salah satunya melakukan pembangunan
sarana dan prasarana fisik. Untuk itu diperlukan semen yang sangat penting
dalam proses konstruksi karena keberadaan semen untuk membuat antar
material konstruksi seperti pasir, kerikil, besi, dan lain-lain, menjadi rekat dan
tidak mudah dipisahkan.
Untuk memenuhi kebutuhan semen tersebut maka didirikanlah pabrik
semen, salah satunya adalah PT. Semen Gresik Pabrik Tuban (Persero) Tbk.
Dan sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia (Persero)
Tbk. Menurut Fityatur (2015) keberadaan pabrik semen memberikan
pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pabrik seperti
pendapatan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Demikian pula dengan
keberadaan kegiatan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. juga menimbulkan
beberapa dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa
dampak positif yaitu sebagai berikut:
1. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan
sebagai tenaga kerja;
2. Peningkatan peluang berusaha di masyarakat seperti berdirinya warung
makanan, toko kelontong, rumah kost/kontrakan, dan lain-lain, untuk
mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari karyawan;
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak lanjutan/ikutan dari
terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya peluang berusaha.
Pada sisi lain, kegiatan dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
tersebut juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya yaitu
timbulnya pencemaran udara khususnya yang mudah sekali diidentifikasi
adalah tersebarnya limbah debu. Limbah debu ini tersebar baik di
lingkungan pabrik tersebut maupun di lingkungan sekitarnya. Menurut
Saraswati (2000), perkembangan sektor industri ini akan mendorong
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terjadinya urbanisasi dan mengancam lingkungan melalui polusi udara,
tanah, dan air yang ditimbulkannya. Timbulnya debu dari proses produksi
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dapat tersebar ke lingkungan di sekitar
lokasi pabrik. Sebagai dampaknya maka lingkungan akan terpapar debu.
Paparan debu adalah partikel debu yang dihirup masyarakat baik di luar
ruangan maupun di dalam ruangan. Paparan debu ini dapat mengganggu
saluran pernafasan masyarakat yang berada di luar rumah. (Thaib dkk,
2014).
Berdasarkan bahan baku utama yang digunakan untuk industri semen
yaitu batukapur (CaCO3), clay, pasir silika (SiO2), bauksit (N2O3), dan
gipsum (CaSO4.2H2O) maka dampak

utama yang ditimbulkan oleh

aktivitas pabrik semen adalah debu dan gas. Emisi pabrik semen yaitu CO2,
Particulate Matter (dust), nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Debu semen
juga mengandung

nikel, kobal, timbal,

khrom , dan merkuri, yang

merupakan zat yang berbahaya bagi lingkungannya. Dampak dapat
mengenai vegetasi, manusia, dan hewan. Debu juga dapat menurunkan
kecepatan transpirasi, konduktansi stomata sehingga suhu tanaman
meningkat (Rawat and Katiyar, 2015).

Gambar 1. Emisi dari industri semen
(Sumber: Zimwara et al, 2012)
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Menurut Ramesh, et al (2014), debu semen yang ditimbulkan pada
pembuatan semen merupakan polutan berbahaya bagi lingkungan di
sekitarnya. Peningkatan konsentrasi debu pada daun dapat mengakibatkan
penurunan fotosintesis, menutup stomata, dan utamanya mengurangi
pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
Telah dilakukan mitigasi terhadap limbah debu yaitu sebagai berikut:
1. Mitigasi limbah debu semen yang ada di area produksi pabrik yaitu
dengan teknologi ekshauster, siklon, dan elektrostatic precipitor. Adanya
ekshauster maka alat ini akan menghisap debu-debu semen dan
selanjutnya dialirkan ke siklon. Pada alat siklon, limbah debu akan
dipusingkan dan dikarenakan adanya gaya gravitasi maka serbuk semen
akan turun dan keluar melalui lubang yang ada di bagian bawah siklon,
sedangkan debu akan keluar dari siklon melalui lubang bagian atas.
Serbuk semen dari siklon akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam
tempat penyimpanan semen, selanjutnya dikemas, sedangkan debu yang
keluar dari siklon akan dialirkan ke cerobong dan keluar ke udara bebas.
Dengan alat elektrostatic precipitor tersebut maka pengendalian debudebu yang masih diarea pabrik bisa lebih efektif, debu ditangkap
berdasarkan muatannya dan dikumpulkan.
2. Keberadaan pohon-pohon yang

ada di sekitar lokasi pabrik akan

menangkap debu-debu yang beterbangan yang berasal dari cerobong
pabrik semen maupun yang ditimbulkan dari proses pengangkutan dari
lokasi penambangan sampai ke lokasi pabrik.
Beberapa mitigasi debu semen yang sudah dilakukan hanya mampu
menangkap debu semen yang berukuran lebih dari 10 µm, sedangkan debu
halus dan sangat halus yang keluar dari cerobong, belum bisa teratasi.
Menurut Ibrahim et al (2012), Kehadiran emisi debu dari
crushing/penghancuran, grinding/penggilingan, dan burning/pembakaran
bahan baku dalam pembuatan semen, termasuk di dalamnya timbal, krom,
nikel, aluminium, dan barium yang dilaporkan menimbulkan dampak
kesehatan manusia dan hewan. Hal ini memang dikarenakan begitu
mudahnya debu-debu tersebut untuk menyebar. Debu-debu yang terbang di
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udara bebas tersebut sangat penting untuk direduksi atau dikurangi
jumlahnya karena akan menimbulkan dampak primer yang merugikan
terhadap kesehatan masyarakat secara tidak sengaja menghirup debu.
Lokasi penelitian ini yaitu di area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
dan sekitarnya, yang beralamat di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek,
kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kondisi di sekitar pabrik masih
terlihat debu-debu yang beterbangan ketika tertiup angin maupun
dihembuskan oleh kendaraan yang lewat. Oleh karena itu perlu dilakukan
mitigasi lanjutan terhadap debu-debu tersebut sehingga dapat mengurangi
kuantitas debu yang tersebar ke lingkungan di sekitar lokasi pabrik semen
maupun yang tersebar pada lokasi penambangan bahan baku dan jalur
pengangkutan dari lokasi penambangan ke lokasi pabrik. Begitu mudahnya
limbah debu semen ini menyebar sehingga perlu dilakukan penelitian yang
mendalam untuk mencari solusi agar produksi semen tetap bisa
berlangsung, tetapi penyebaran limbah debu ke lingkungan dapat
dikendalikan.
Akar masalah dari penelitian rekayasa pengendalian dan mitigasi
penyebaran limbah debu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang ramah
lingkungan tersebut yaitu proses pengeluaran gas buang dari cerobong yang
memungkinkan terjadinya penyebaran limbah debu sesuai dengan arah
angin bertiup serta debu yang beterbangan pada lokasi penambangan bahan
baku dan jalur transportasi bahan baku dari lokasi penambangan sampai
lokasi pabrik. Sesudah PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. mengetahui
sumber penyebaran limbah debu ke lingkungan ini maka diharapkan akan
lebih terarah dalam melakukan penelitian untuk menemukan alternatif solusi
pengendalian penyebaran limbah debu.
Area penambangan bahan baku, jalur transportasi pengangkutan bahan
baku dari lokasi penambangan ke lokasi pabrik, dan lingkungan di sekitar
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., merupakan obyek kajian lingkungan.
Keberadaan lingkungan tersebut dan kualitas lingkungannya seharusnya
terus dijaga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut
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Tanjung (2001) bahwa lingkungan hidup tersusun oleh 3 (tiga) komponen
yaitu sebagai berikut:
1. Abiotic environment (Lingkungan fisik), terdiri dari unsur-unsur air,
udara, lahan, energi, dan bahan mineral yang terkandung di dalamnya;
2. Biotic environment (Lingkungan hayati), terdiri dari unsur-unsur hewan,
tumbuhan, dan margasatwa lainnya serta bahan baku hayati industri.
3. Cultural environment (Lingkungan kultural Sosial, ekonomi, dan
budaya), terdiri dari unsur-unsur pada sistem sosial, ekonomi, dan
budaya serta kesejahteraan.
Pada ketiga komponen lingkungan tersebut terjadi saling interaksi sehingga
terjadi hubungan timbal balik yang dinamis yang dapat berubah setiap saat.
Apabila

1 komponen lingkungan hidup tidak ikut interaksi maka

lingkungan hidup tersebut akan terganggu.
Berdasarkan hasil penelusuran (tracking) tentang penelitian yang
berhubungan dengan rekayasa mitigasi penyebaran limbah debu semen yang
ramah lingkungan, belum pernah ada penelitian yang bertemakan hal
tersebut. Umumnya penelitian yang sudah ada itu lebih ke arah analisis
kadar debu dalam udara, terus jika sudah ada yang lebih lanjut itu ke arah
pengelolaan limbah debu itu dilakukan untuk debu di jalan raya umum.
Oleh karena itu keaslian penelitian dan kebaruan penelitian ini bisa
dipertanggungjawabkan. Pada penelitian desertasi ini, lebih terfokus untuk
menentukan model kecenderungan arah penyebaran debu semen (dengan
menggunakan metode Wind rose) dan kuantitas debu semen ke lingkungan
sekitarnya, selanjutnya melakukan rekayasa mitigasi penyebaran limbah
debu semen yang ramah lingkungan, dan menghitung nilai tambah
lingkungannya yang diakibatkan oleh adanya rekayasa mitigasi penyebaran
limbah debu semen tersebut.
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian desertasi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kecenderungan arah penyebaran limbah debu semen ke
lingkungan di sekitarnya?
2. Bagaimanakah pemodelan persamaan Alat Penangkap Debu Semen
Metode Pengkabutan yang ramah lingkungan dan scale up nya ke industri?
3. Bagaimanakah nilai tambah

lingkungan yang diakibatkan adanya

rekayasa mitigasi penyebaran limbah debu semen tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian desertasi ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kecenderungan arah penyebaran limbah debu semen ke
lingkungan di sekitarnya yang dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin
serta curah hujan.
2. Menemukan pemodelan persamaan Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan yang ramah lingkungan dan scale up nya ke industri.
3. Menentukan nilai tambah lingkungannya yaitu kualitas udara, kualitas
tanah, dan tingkat kesehatan masyarakat akibat adanya rekayasa mitigasi
penyebaran limbah debu semen tersebut.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian desertasi ini diharapkan dapat dirasakan oleh:
1. Bagi pabrik semen
a. Memberikan informasi tentang kecenderungan arah penyebaran limbah
debu yang ditimbulkan oleh pabrik semen ke lingkungan di sekitarnya;
b. Memberikan alternatif solusi mitigasi penyebaran limbah debu semen
yang ramah lingkungan yaitu penggunaan alat penangkap debu semen
dengan metode pengkabutan.
2. Bagi pemerintah
a. Memberi masukan kepada pemerintah tentang kondisi udara di sekitar
pabrik semen;
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b. Memberi masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan lingkungan
yang bersih dan sehat melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI
No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Bagi lingkungan sekitar
a. Meningkatkan kualitas udara di sekitar pabrik semen agar menjadi lebih
bersih dan lebih sehat;
b. Meningkatkan kualitas tanah yang semula sudah tercemar oleh paparan
debu semen;
c. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di sekitar pabrik semen
khususnya dari pengaruh penyebaran limbah debu semen sehingga
produktivitas masyarakat akan meningkat.
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BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1.

Sejarah Perkembangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk
Semen sudah dikenal sejak zaman dahulu dengan ditemukannya
semacam batuan alam yang dapat dikalsinasi untuk menghasilkan

suatu

produk yang mengeras dengan adanya penambahan air. Bangsa Mesir sudah
menggunakan bahan semacam semen

untuk konstruksi bangunan

piramidnya. Sedangkan bangsa Yunani dan Romawi

menggunakan abu

vulkanik yang dicampur dengan kapur untuk dijadikan semen. Pada tahun
1824 seorang tukang batu Inggris bernama Joseph Aspidin, berhasil membuat
semen dengan mengkalsinasi batu kapur argilaceo yang dicampur dengan
tanah liat. Selanjutnya semen ini disebut dengan “Portland” karena beton
yang dibuat semen ini sangat menyerupai batu bangunan yang terkenal di
Pulau Portland, Inggris (Austin, 1996).
Pada tahun 1935 seorang sarjana Belanda yang bernama Ir. Van Es
menemukan deposit batu kapur dan tanah liat yang merupakan bahan baku
semen di Gresik. Kemudian dilakukan penelitian oleh Dr. F. Leufer dan Dr.
A. Kreaf dari Jerman terhadap lokasi tersebut, hasilnya bahwa di lokasi
tersebut terdapat deposit batu kapur dan tanah liat yang mampu untuk
persediaan selama 60 tahun untuk pabrik semen dengan kapasitas 250.000
ton/tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian tanggal 25 Maret
1953 mulai dilakukan pembangunan pabrik semen di Gresik yang diberi
nama NV. Pabrik Semen Gresik dengan kapasitas 250.000 ton/tahun. Pabrik
ini merupakan pabrik semen pertama di Indonesia dan diresmikan pada
tanggal 17 Agustus 1957 oleh presiden Soekarno (Susanti, 2011).
Pada perjalanan waktunya, perusahaan tersebut melakukan beberapa
pengembangan/perluasan.

Pengembangan

pertama

dilakukan

dengan

membangun unit produksi berkapasitas 125.000 ton/tahun pada tahun 1961
sehingga total kapasitas produksi adalah 375.000 tahun/tahun. Pada tanggal
24 Oktober 1969, NV. Pabrik Semen Gresik berubah status dari BUMN
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menjadi PT. (Perseroan). Pada tanggal 10 Juli 1972 diresmikan oleh Presiden
Soeharto pengembangan ke 2 PT. Semen Gresik

(Tbk) dengan cara

menaikkan kapasitas produksi menjadi 500.000 ton/tahun. Pada tanggal 02
Agustus

1979

diresmikan

oleh

Menteri

Perindustrian

AR.

Suhud

pengembangan ke 3 PT. Semen Gresik (Tbk) dengan proses kering dengan
kapasitas

produksi 1.000.000 ton/tahun. Oleh karena itu total kapasitas

produksi dari PT. Semen Gresik (Tbk) 1.500.000 ton/tahun.
Pada tahun 1990 PT. Semen Gresik (Tbk.) mengembangkan pabriknya
di Tuban. Pada tanggal 26 September 1994 Presiden Soeharto meresmikan
Pabrik Semen Tuban I di Tuban dengan kapasitas 2.300.000 ton/tahun.
Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membangun Pabrik Semen
Tuban II dengan kapasitas 2.300.000 ton/tahun yang diresmikan oleh
Presiden Soeharto pada tanggal 17 April 1997. Ketika pembangunan Pabrik
Semen Tuban II hampir selesai, dilakukan pembangunan Pabrik Semen
Tuban III dengan kapasitas 2.300.000 ton/tahun.
Pada 15 September 1995 tercapai konsolidasi antara Semen Padang
dan Semen Tonasa. Pada tahun yang sama telah dilakukan penawaran umum
terbatas saham (right issue) yang pertama dan hasilnya digunakan untuk
membiayai pengalihan 100% saham milik pemerintah pada Semen Padang
dan Semen Tonasa. Hasil kerjasama yang baik dari para pegawai maka pada
tanggal 29 Mei 1996 PT. Semen Gresik (Tbk.) memperoleh sertifikat ISO
9002 untuk unit I, II, dan III di Gresik dan Tuban (Susanti, 2011).
Pabrik PT. Semen Gresik Pabrik Tuban (Persero) Tbk. berlokasi di
Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa
Timur tersebut, sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk. Pabrik ini didirikan dengan luas area 15.000 ha dan luas
bangunan 400.000 m2 atau 40 ha. Beberapa pertimbangan pada pemilihan
lokasi pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. yaitu pertimbangan:
a. Bahan baku
Bahan baku batu kapur terletak di Desa Temandang yang luasnya 800 ha
dan jaraknya kurang lebih 5 km dari lokasi pabrik. Sedangkan bahan baku
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tanah liat terletak di Desa Telagawaru yang luasnya 400 ha dan jaraknya
kurang lebih 5 km dari lokasi pabrik.
b. Bahan pembantu
Bahan pembantu terdiri dari :
1) Pasir silika diperoleh dari Tuban dan Madura;
2) Pasir besi diperolah dari Cilacap tetapi sekarang bahan tersebut
diganti dengan copper slag yang dibeli dari smelting yang mempunyai
kandungan hampir sama dengan pasir besi namun harganya lebih
ekonomis;
3) Gipsum diperoleh dari Petrokimia Gresik dan smelting yang berupa
gipsum sintetis.
Lokasi pengambilan bahan pembantu memang jauh dari lokasi pabrik
semen, namun hal tersebut kurang menjadi masalah karena lokasi pabrik
semen yang berada dekat dengan jalan raya yang menghubungkan kotakota besar di pulau Jawa.
c. Pemasaran
Pada awalnya, wilayah pemasaran PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
yaitu di seluruh Indonesia dan diekspor ke Malaysia, Bangladesh,
Singapura, dan Thailand. Namun sejak tahun 1983, wilayah pemasaran
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. hanya meliputi Jawa Tengah bagian
Timur, Jawa Timur, Ambon, dan Papua. Wilayah pemasaran tersebut
dapat dijangkau melalui jalan darat maupu jalan laut.
d. Transportasi
Lokasi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. memiliki arti strategis
dikarenakan:
1) Pabrik terletak kurang lebih 9 km dari tepi jalan raya yang
menghubungkan kota-kota besar lainnya seperti Surabaya dan
Semarang sehingga transportasi darat sangat mendukung.
2) Pabrik terletak dekat dengan Pantai Tuban dan memiliki pelabuhan
sendiri sehingga transportasi laut mudah dilakukan. Sarana penunjang
lainnya seperti telepon, teleks, dan hand phone juga telah ada dan baik
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signalnyas sehingga memperlancar arus komunikasi dalam dan luar
pabrik.
e. Sosial
Pada tahap operasional, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. menyerap
tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja di Tuban jumlahnya cukup banyak.
Hal ini telah membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran.
Untuk menjamin lancarnya operasi dan kegiatan dalam pabrik serta
ketentraman para karyawannya, perusahaan menyediakan perumahan yang
terletak di sekitar area pabrik, klinik, apotek, dan sarana lainnya.

2. Jenis Semen
a. Jenis Semen Berdasarkan Penggunaannya
Jenis semen berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:
1) Semen Portland Putih
Semen jenis ini dibuat dengan membatasi jumlah kandungan besi
sehingga produknya berwarna putih. Untuk itu diperlukan kapur dan
tanah liat yang murni agar tidak terjadi pengotoran oleh besi. Pada
pendinginan terak harus cepat untuk menjaga agar besi tetap dalam
Fe2+ dan untuk mencegah warna yang lebih kuat oleh adanya Fe 3+.
Semen putih banyak digunakan dalam dekorasi (Raina, 1989).
2) Semen Alumina Tinggi
Semen jenis ini pada dasarnya adalah semen Kalsium Aluminat yang
dibuat dengan melebur campuran batu kapur dan bauksit. Bauksit ini
biasanya mengandung oksida besi, silika, dan magnesium. Semen
ini mengeras sangat cepat dan banyak digunakan pada daerah
pelabuhan namun semen ini tidak tahan terhadap sulfat (Austin,
1985).
3) Semen Silikat
Semen jenis ini penuh silika dan secara kimia tahan terhadap segala
macam asam anorganik dalam segala konsentrasi

kecuali asam

fluoride. Semen ini tidak cocok untuk pH di atas 7 atau dalam sistem
yang membentuk kristal. Biasanya digunakan dua bagian berat silika
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yang membentuk kristal. Biasanya digunakan dua bagian berat silika
yang digiling halus bersama bagian natrium silikat. Dua contoh
penerapannya adalah sebagai bahan pelekat bata di dalam tangki
asam kromat dan tangki alum (Austin, 1985).
4) Semen Slag
Semen jenis ini diperoleh dari terak semen portland yang dicampur
dengan

butir-butir

slag

pada

temperatur

tinggi,

kemudian

didinginkan secara cepat (Ghosh, 1989).
5) Semen Pozzolan
Semen jenis ini diperolah dengan cara menggiling terak. Semen
Portland dengan trass sebagai bahan pozzolannya. Trass mempunyai
komposisi kimia R2O3 (Fe2O3 + Al2O3 + SiO2) minimal 75% dengan
kandungan air maksimal 12%. Jenis semen ini diproduksi untuk
pengecoran beton massa, irigasi, bangunan ditepi laut, dan tanah
rawa yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi rendah
(Austin, 1985).
6) Semen Portland
Semen jenis ini merupakan semen hidraulik yang diperoleh dengan
menggiling terak yang terutama terdiri dari kalsium silikat hidrolik
dengan satu atau lebih bahan tambahan biasanya gipsum.

b. Jenis Semen Berdasarkan Komponen Penyusunnya
ASTM (American Society of Testing Material) C50-95 membagi semen
Portlang menjadi lima tipe semen yaitu sebagai berikut:
1) Ordinary Portland Cement (Semen Tipe 1)
Semen Portland jenis ini banyak digunakan untuk bangunan biasa.
Semen ini juga terdiri dari beberapa jenis , misalnya semen putih yang
kandungan feri oksidanya lebih kecil, semen sumur minyak, semen
cepat keras, dan beberapa jenis semen lain untuk penggunaan khusus
(Austin, 1985).
2) Moderate Heat Cement (Semen Tipe 2)
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Semen Portland jenis ini digunakan untuk situasi yang memerlukan
kalor hidrasi yang tidak terlalu tinggi atau untuk bangunan beton biasa
yang dapat terkena asam sulfat yang sedang. Kalor yang dilepaskan
pada saat semen ini mengeras tidak boleh lebih dari 295 joule/gram
sesudah 7 hari dan 335 joule/gram sesudah 28 hari (Austin, 1985).
3) High Early Strength Cement (Semen Tipe 3)
Semen Portland jenis ini mempunyai kekuatan awal tinggi yang
terbentuk dari bahan baku yang mempunyai perbandingan gampingsilika lebih tinggi dari yang digunakan untuk semen tipe 1, dan
penggilingannya lebih halus dari tipe 1. Semen ini mengandung
trikalsium silikat lebih banyak dari semen Portland biasa. Hal ini
disamping kehalusannya menyebabkan semen ini lebih cepat
mengeras dan lebih cepat mengeluarkan kalor (Austin, 1985).
4) Low Heat Cement (Semen Tipe 4)
Semen Portland jenis ini merupakan semen Portland kalor rendah,
prosentase kandungan C3S dan C3A lebih rendah. Akibatnya persen
tetra kalsium aluminoferit (C4AF) lebih tinggi karena adanya Fe2O3
yang ditambahkan untuk mengurangi C3A. Kalor yang dilepaskan
tidak boleh lebih dari 250 dan 295 joule/gram masingmasing sesudah
7 dan 28 hari, dan kalor hidrasinya

adalah 15 sampai 35% dari kalor

hidrasi semen biasa/HES (Austin, 1985).
5) Sulfat Resistance Cement (Semen Tipe 5)
Semen Portland jenis ini merupakan semen Portland

tahan sulfat

dikarenakan komposisinya atau cara pengolahannya, lebih tahan
terhadap sulfat daripada ke empat jenis semen yang lain. Semen tipe
ini digunakan pada penerapan yang memerlukan ketahanan tinggi
terhadap sulfat. Semen ini mengandung C3A lebih rendah dari ketiga
jenis semen yang lain. Hal ini mengakibatkan kandungan C4AF nya
lebih tinggi (Austin, 1985).
c. Produk Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. memproduksi 3 jenis semen yaitu
sebagai berikut:
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1) Ordinary Portland Cement (OPC)
OPC merupakan semen hidroulis yang dipergunakan secara luas
untuk konstruksi umum. Semen jenis ini digunakan untuk konstruksi
bangunan perumahan, gedung-gedung bertingkat, jembatan, jalan,
dan lain-lain.
2) Portland Pozzolan Cement (PPC)
PPC merupakan semen campuran yang menggunakan trass sebagai
bahan tambahan pada campuran klinker dan gipsum pada proses
penggilingan akhir. Semen jenis ini digunakan untuk bangunan yang
memerlukan pengecoran beton massa, dam, irigasi, bangunan tepi
laut atau rawa, pengolahan air limbah, dan lain-lain.
3) Special Blended Cement (SBC)
SBC adalah semen khusus yang diciptakan untuk pembangunan
mega proyek Jembatan Surabaya- Madura (Suramadu). Semen jenis
ini cocok digunakan untuk bangunan yang berada di lingkungan air
laut. Dikemas dalam bentuk curah.

3.

Bahan Baku Pembuat Semen
a. Bahan Baku Utama
1)

Batu kapur (CaCO3)
Batu kapur dalam keadaan murni berupa bahan CaCO3 yang
mengandung calsite dan aragonite. Batu kapur tersusun atas kristal
halus dan kasar yang kekerasannya dipengaruhi oleh umur
geologinya.
Berdasarkan kandungan CaCO3 , batu kapur dibedakan menjadi:
a)

Batu kapur High Grade
Batu kapur jenis ini mengandung CaCO 3 lebih dari 93% dan
MgO maksimal 2%, bersifat rapuh.

b) Batu kapur Medium Grade
Batu kapur jenis ini mengandung CaCO3 88 - 92% dan MgO
maksimal 2%, bersifat rapuh dan kurang keras.
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c)

Batu kapur Low Grade
Batu kapur jenis ini mengandung CaCO3 85 - 87% dan
MgO tinggi.

Batu kapur yang digunakan adalah batu kapur dengan kadar tinggi
dan menengah, kadar CaCO3 lebih besar dari 88%.

Tabel 1. Komposisi Batu Kapur Pada Pembuatan Semen Portland
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parameter
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
Alkali
SO3
Cl
H2O

Jumlah (%)
40-55
1-15
1-6
0,2-5
2,49
0,2-4
0,2-4
0,2-1
7-10

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Sifat fisika batu kapur menurut Purnomo (1994) adalah sebagai
berikut:

Tabel 2. Sifat Fisika Batu Kapur
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parameter
Fase
Warna
Kadar air
Bulk density
Spesific gravity
Titik leleh
Kandungan CaO
Kuat tekan
Silika rasio
Alumina rasio

Deskripsi sifat
Padat
Putih
7 – 10%
1,3 ton/m3
2,49
825 oC
47-56%
31,6 N/mm2
2,6
2,57

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Reaksi kalsinasi batu kapur menurut Perry (1984) adalah sebagai
berikut:
CaCO3
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2)

Tanah liat (Al2O3.2SiO2.xH2O)
Tanah liat tersusun dari alkali silikat dan beberapa jenis mika. Pada
dasarnya warna dari tanah liat adalah putih, tetapi dengan adanya
senyawa-senyawa kimia lain seperti Fe(OH)3, Fe2S3, dan CaCO3
maka tanah liat menjadi berwarna coklat kekuningan.
Sifat fisika tanah liat menurut Puja Hadi Purnomo (1994) adalah
sebagai berikut:

Tabel 3. Sifat Fisika Tanah Liat
Parameter
Fase
Warna
Kadar air
Bulk density
Spesific gravity
Titik leleh
Silika rasio
Alumina rasio

Deskripsi sifat
Padat
Coklat kekuningan
18 – 25%
1,7 ton/m3
2,36
1.999-2.032 oC
2,9
2,7

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Reaksi pelepasan air hidrat dari tanah liat jika tanah liat dipanaskan
pada suhu 500oC menurut Perry (1984) adalah sebagai berikut:
T=500oC
Al2Si2O7.xH2O

(s)

Al2O3 (s) + 2SiO2

(s) + X H2O (l)

….(2)

Tabel 4. Komposisi Tanah Liat Pada Pembuatan Semen Portland
Parameter
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
Alkali
SO3
H2O

Jumlah (%)
1-10
40-70
15-30
3-10
1-5
1-4
<2
18-25

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Semua jenis tanah liat merupakan hasil pelapukan kimia yang
disebabkan adanya pengaruh air dan gas CO2, batuan andesit,
granit, dan sebagainya. Batuan-batuan tersebut menjadi bagian
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yang halus dan tidak larut dalam air tetapi mengendap berlapislapis dan lapisan ini tertimbun tidak beraturan. Sifat dari tanah liat
jika dipanaskan atau dibakar maka akan berkurang keliatannya dan
menjadi keras bila ditambah air.

b. Bahan Pembantu
1)

Copper Slag
Bahan ini sebagai pembawa oksida besi. Copper slag digunakan
sebagai pengganti pasir besi karena mempunyai kandungan besi
yang tinggi sehingga mengakibatkan material ini mempunyai
densitas yang tinggi dan berat jenis yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pasir alam. Material ini mempunyai sifat
fisik yang sangat keras dan porositas optimum.

Tabel 5. Komposisi Copper Slag Pada Pembuatan Semen Portland
Parameter
SiO2
Al2O3
Fe2O3
LOI

Jumlah (%)
5-10
2-5
2-5
0-5

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Sedangkan sifat fisika dari copper slag yaitu sebagai berikut:
Tabel 6. Sifat Fisika Copper Slag Pada Pembuatan Semen Portland
Parameter
Fase
Warna
Bulk Density

Jumlah (%)
Padat
Hitam
1,8 ton/m3

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Menurut Perry (1984), salah satu sifat kimia dari copper slag yaitu
dapat bereaksi dengan

Al2O3 dan CaO membentuk Calsium

alumina ferrit.
Reaksi:
CaO + Al2O3 + Fe2O3
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2)

Pasir silika
Bahan ini sebagai pembawa oksida silika (SiO2) dengan kadar
yang cukup tinggi yaitu sekitar 90%. Pada keadaan murni, pasir
silika berwarna putih sampai kuning muda. Selain mengandung
SiO2, pasir silika juga mengandung oksida aluminium dan oksida
besi.

Tabel 7. Komposisi Pasir Silika Pada Pembuatan Semen Portland
Parameter
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
Alkali
LOI

Jumlah (%)
1-3
85-95
2-5
1-3
1-3
1-2
2-5

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Sifat fisika pasir silika menurut Purnomo (1994) adalah sebagai
berikut:
Tabel 8. Sifat Fisika Pasir Silika
Parameter
Fase
Warna
Kadar air
Bulk density
Spesific gravity
Silika rasio
Alumina rasio

Deskripsi sifat
Padat
Coklat kemerahan
6
1,45 ton/m3
2,37
5,29
2,37

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Menurut Perry (1984), salah satu sifat kimia dari pasir silika yaitu
dapat bereaksi dengan CaO membentuk Calsium silikat. Reaksi:
2 CaO + SiO2

2 CaO. SiO2

…………(4)

Pasir silika banyak terdapat di pantai. Derajat kemurnian pasir
silika dapat mencapai 95-99,8% SiO2. Warna pasir silika
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dipengaruhi oleh adanya kotoran seperti oksida logam dan bahan
organik.
3) Gipsum
Gipsum merupakan bahan sedimen CaSO4 yang mengandung 2
molekul hidrat yang berfungsi untuk mempercepat proses
pengeringan pada semen. Penambahan gipsum dilakukan pada
penggilingan akhir dengan perbandingan 96:4.
Sifat fisika gipsum Purnomo (1994) adalah sebagai berikut:
Tabel 9. Sifat Fisika Gipsum
Parameter
Fase
Warna
Kadar air
Bulk density
Ukuran material

Deskripsi sifat
Padat
Putih
10%
1,7 ton/m3
0-30 mm

Sumber : H.N. Banerjea, 1980 dalam Susanti, 2011

Menurut Perry (1984), salah satu sifat kimia dari gipsum yaitu
dapat mengalami pelepasan air hidrat.
Reaksi:
CaSO4. 2H2O

Gipsum dapat diambil dari

CaSO4. ½ H2O + 1½ H2O …(5)

alam

maupun secara sintetis.

Gipsum terdapat di danau atau pun gunung.

Semen tersusun dari 4 komponen utama yang total kadar keempatnya yaitu
kurang lebih 90% dari berat semen. Hal ini disebut Mayor oxide dan
komponen utama tersebut terdiri dari oksida kapur, oksida silika, oksida
besi, dan oksida alumina. Sedangkan sisanya 10% disebut Minor oxide,
yang terdiri dari oksida magnesium, oksida kalium, oksida natrium, dan gas
sulfur.
Menurut Austin (1985), keempat oksida mayor tersebut jika dibakar dengan
perbandingan tertentu akan menghasilkan senyawa-senyawa penyusun
semen berikut kadarnya sebagai berikut:
1) Trikalsium silikat (3 CaO.SiO2 atau C3S)
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2) Dikalsium silikat (2 CaO.SiO2 atau C2S)
3) Trikalsium aluminat (3 CaO.Al2O3 atau C3A)
4) Tetrakalsium aluminat ferrit (4 CaO. Al 2O3 Fe2O3 atau 2 atau C4AF)

Tabel 10. Oksida Mayor pada Semen
Parameter
C3S dan C2S
C4AF dan C3A

Kadar (%)
75

Fungsi
Memberikan
pengaruh
terhadap
kekuatan tekan semen.
Memberikan sedikit pengaruh terhadap
warna
semen,
sedangkan
C3A
memberikan
pengaruh
terhadap
kecepatan pengerasan semen.

25

Tabel 11. Oksida Minor pada Semen berikut kadarnya
Parameter
MgO

Kadar
(%)
<2

SO3

1,6-3

Alkali (Na2O & K2O)

0,2-0,3

4.

Fungsi
Jika
kadar melebihi 2% maka
mengakibatkan terjadinya perubahan
bentuk semen setelah terjadi pengerasan
yaitu
timbulnya
retak-retak
atau
lengkungan-lengkungan.
Senyawa yang berasal dari gipsum,
apabila kadar melebihi 1,6-3% maka
mengakibatkan ekspansi sulfat dan
menimbulkan keretakan pada beton.
Jika semakin tinggi kadar alkali maka
akan berakibat pada naiknya liquid
kontak dan akan membentuk coating.

Proses Pembuatan Semen
Berdasarkan kadar air umpan maka teknologi pembuatan semen menurut.
Duda (1983) dapat dibagi menjadi 2 proses yaitu :
a. Proses Basah (Wet Process)
Terlebih dahulu bahan baku dihancurkan di dalam raw mill, kemudian
digiling dan ditambahkan air dalam jumlah tertentu. Hasilnya berupa
slurry atau bubur, kemudian dikeringkan dalam rotary dryer sehingga
kadar air dalam slurry adalah 25-40%. Slurry ini sebagai umpan tanur,
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selanjutnya dimasukkan ke dalam long rotary kiln dan hasilnya adalah
terak. Terak kemudian didinginkan dan dicampur dengan gipsum, lalu
digiling dalam finish mill sehingga akan terbentuk semen.
Kekurangan Proses Basah adalah sebagai berikut :
1) Penggunaan bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan dengan
proses lain. Hal ini dikarenakan pada Proses Basah dilakukan
pembakaran pada suhu tinggi memerlukan panas 1.500-1.900 kcal
untuk setiap kg terak.
2) Ukuran tanur putar yang digunakan pada Proses Basah lebih panjang
dibandingkan dengan pada Proses Kering;
3) Pada penggunaan peralatan dengan ukuran yang sama, kapasitas
produksi pada Proses Basah

lebih sedikit dibandingkan dengan

Proses Kering. Hal ini disebabkan pada Proses Basah ada
pencampuran bahan dengan air di awal proses yaitu pada proses
penggilingan.
Kelebihan Proses Basah adalah sebagai berikut :
1) Proses pencampuran dari komposisi slurry akan lebih mudah krena
berupa luluhan;
2) Kadar NaO dan K2O tidak menimbulkan gangguan penyempitan
pada saluran preheater atau pipa;
3) Debu yang ditimbulkan jumlahnya relatif sedikit;
4) Deposit yang tidak homogen tidak berpengaruh karena mudah
mencampur dan mengoreksinya.
b. Proses Kering (Dry Process)
Pada proses ini, bahan baku dipecah dan digiling disertai pengeringan
dengan cara mengalirkan udara panas ke dalam raw mill sampai
diperoleh tepung baku dengan kadar air 0,5-1%. Kemudian tepung baku
yang sudah homogen diumpankan ke dalam suspension preheater
sebagai pemanasan awal. Pada proses ini terjadi perpindahan panas
melalui kontak langsung antara gas panas dengan material pada arah
berlawanan (counter current). Adanya sistem suspension preheater akan
menghilangkan kadar air dan mengurangi beban panas pada kiln.
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Material yang telah keluar dari suspension preheater siap menjadi umpan
kiln dan diproses untuk mendapatkan terak. Terak tersebut kemudian
didinginkan secara mendadak agar terbentuk kristal yang bentuknya tidak
beraturan

(amorf)

agar

mudah

digiling.

Selanjutnya

dilakukan

penggilingan di dalam finish mill dan dicampur dengan gipsum dengan
perbandingan 96:4 sehingga menjadi semen.
Kekurangan yang terjadi pada Proses Kering adalah sebagai berikut:
1) Impuritas NaO dan K2O mengakibatkan penyempitan pada saluran
preheater;
2) Campuran tepung kurang homogen karena bahan yang digunakan
dicampur dalam keadaan kering;
3) Banyak debu yang dihasilkan sehingga dibutuhkan alat penangkap
debu;
Kelebihan yang terjadi pada Proses Kering adalah sebagai berikut:
1) Rotary Kiln yang digunakan relatif pendek;
2) Heat consumtion rendah yaitu sekitar 800-1.000 kcal untuk setiap
kilogram terak sehingga bahan bakar yang digunakan lebih sedikit;
3) Kapasitas produksi besar dan biaya operasi rendah.

Berdasarkan uraian proses pembuatan semen di atas maka Proses Kering
yang lebih dipilih oleh pabrik dikarenakan biaya operasi lebih rendah dan
kapasitas produksi yang lebih besar. Sebagai akibatnya maka keuntungan
pabrik juga akan lebih besar.
Menurut Arsa (1995) dalam Diktat Teknologi Semen, proses pembuatan
semen dengan Proses Kering dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu sebagai
berikut:
a.

Penyediaan Bahan Baku
Bahan baku yang digunakan pada pembuatan semen terdiri dari:
1) Calcanois group yang akan menyumbangkan kapur;
2) Silicions group yang akan menyumbangkan komponen silika;
3) Argillaceons group yang akan menyumbangkan komponen
alumina;
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4) Ferry Ferrons group yang akan meyumbangkan komponen besi.
Jarang ditemukan bahan yang mengandung komponen tersebut di atas
dengan perbandingan yang diinginkan. Oleh karena itu diperlukan
bahan baku yang memenuhi syarat dalam pembuatan bahan baku.
Untuk mendapatkan proporsi komponen-komponen utama semen
dalam campuran bahan baku dengan tepat maka diperlukan bahan
tambahan berupa copper slag, pasir silika, dan gipsum sehingga akan
diperoleh semen dengan kualitas baik
Proses penyediaan bahan baku adalah sebagai berikut:
1) Pembersihan lahan (stripping)
Pembersihan lahan dilakukan dengan cara

membabat

dan

mengupas tanah yang berada di lapisan permukaan batuan dengan
menggunakan bulldozer dan shovel.
2) Pengeboran (drilling)
Pengeboran dilakukan untuk membuat lubang pada batu kapur
sebagai tempat meletakkan bahan peledak. Jarak dan kedalaman
lubang pengeboran disesuaikan dengan kondisi batuan dan lokasi
penambangan. Peralatan yang digunakan adalah:
a) Crawl air drill (alat bor);
b) Kompresor (alat penggerak bor).
3) Peledakan (blasting)
Peledakan ini dilakukan untuk melepaskan batuan dari batuan
induknya. Urutannya yaitu mengisi lubang yang telah dibuat
dengan bahan peledak, tetapi tidak semua lubang diisi dengan
bahan peledak. Lubang-lubang kosong ini berfungsi untuk
meredam getaran yang ditimbulkan akibat ledakan.
Bahan-bahan peledak yang digunakan adalah sebagai berikut:
a) Damotin (Dynamit ammonium gelatin), merupakan bahan
peledak primer;
b) ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil), merupakan campuran
bahan peledak sekunder yang terdiri dari
Ammonium Nitrat dan 4% Fuel Oil;
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c) Detonator.
Peralatan yang digunakan untuk peledakan adalah sebagai
berikut:
a) Blasting Machine (mesin peledak);
b) Blasting Ohmmeter (alat ukur daya ledak)
Untuk menghindari kecelakaan akibat percikan dan lontaran
batuan yang diledakkan maka di sekitar lokasi peledakan
diberi pengamanan.
c) Pengecil ukuran batuan
Dikarenakan diameter maksimum batu kapur yang dapat
dihancurkan oleh crusher batu kapur adalah 1200 mm maka
batuan hasil peledakan yang memiliki diameter lebih dari
1200 mm perlu dipecah lagi dengan menggunakan alat
pemecah yaitu rock breaker.
d) Pengerukan dan pengangkutan.
Batu kapur yang sudah memiliki ukuran sesuai diangkut
dengan menggunakan shovel atau loader. Selanjutnya batu
kapur di bawa ke crusher menggunakan dump truck.
Bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut:
a) Pasir silika;
b) Copper slag;
c) Gipsum.

b. Pengolahan Bahan Baku
Bahan pembuatan semen yang terdiri dari batu kapur, tanah liat,
copper slag, dan pasir silika, dengan komposisi tertentu, diumpankan
ke dalam raw mill. Pada raw mill, bahan-bahan tersebut mengalami
proses penggilingan, pencampuran, dan pengeringan sehingga
didapatkan produk raw mill dengan kehalusan 90% lolos ayakan 90
mikron dan kandungan air kurang dari 1%. Dari raw mill, tepung
bahan baku dimasukkan ke dalam blending Silo. Fungsi blending Silo
adalah sebagai tempat penampungan sementara tepung baku sebelum
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diumpankan ke kiln, sekaligus untuk menghomogenkan produk raw
mill agar komposisi kimia dari produk tersebut lebih merata dan siap
diumpankan ke kiln.

c.

Pembakaran dan Pendinginan
Unit pembakaran merupakan bagian terpenting karena terjadi
pembentukan komponen utama semen. Reaksi pada unit ini menurut
Diktat Teknologi Semen adalah :
1) Proses pengurangan kadar air
Terjadi pada suhu 100oC.
Reaksi :
H2O

(l)

100 oC

H2O

(g)

……………(6)

2) Pelepasan air hidrat clay (tanah liat)
Air kristal akan menguap pada suhu 500 – 600 oC. Pelepasan
kristal ini terjadi pada kristal hidrat pada tanah liat.
Reaksi :
2SiO2.xH2O

(s)

500 – 600 oC

2SiO2 (s) + 2H2O

(g)

……...(7)

Al2O3.xH2O

(s)

500 – 600 oC

Al2O3 (s) + 2H2O

(g)

……...(8)

(Terjadi proses kalsinasi)

Tahapan penguapan CO2 dari limestone dan mulai kalsinasi
terjadi pada suhu 700 – 900 oC. Reaksinya adalah sebagai berikut:
MgCO3
CaCO3

(s)
(s)

700 – 900 oC

MgO (s) + CO2

(g)

…….....(9)

700 – 900 oC

CaO (s) + CO2

(g)

…….…(10)

3) Reaksi pembentukan senyawa semen C2S
Pada suhu 800 – 930 oC terjadi pembentukan garam kalsium
silikat, sebenarnya sebelum suhu 800 oC sebagian kecil sudah
terjadi pembentukan garam kalsium silikat terutama C 2S.
Reaksinya adalah sebagai berikut:
2CaO (l) + SiO2 (l) 800 – 930 oC 2CaO.SiO2 (l) atau C2S ...(11)
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4) Reaksi pembentukan senyawa semen C3A dan C4AF
Pada suhu 1.100 – 1.200 oC terjadi pembentukan garam kalsium
aluminat dan ferrit.
Reaksinya adalah sebagai berikut:
3CaO

4CaO

(l)

(l)

+ Al2O3 (l) 1.100 – 1.200 oC

3CaO.Al2O3 (l) atau C3A ……..…(12)

+ Al2O3 (l) + Fe2O3 1.100 – 1.200 oC 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (l) …....(13)

5) Reaksi pembentukan senyawa semen C3S
Pada suhu 1.260 – 1.455

o

C terjadi pembentukan garam silikat

terutama C3S mulai menurun karena membentuk C3S. Reaksinya
adalah sebagai berikut:
2CaO.SiO2

(l)

+ CaO (l) 1.260 – 1.455 oC 3CaO.SiO2 (l) atau C3S ….(14)

d. Penggilingan Semen
Setelah klinker didinginkan di dalam cooler, selanjutnya dilakukan
penggilingan. Pada proses ini dilakukan penambahan gipsum dengan
perbandingan 96:4 yang berfungsi sebagai penghambat proses
pengeringan pada semen. Penggilingan dilakukan dalam dua tahap
yaitu dalam

hidraulic roll crusher sebagai penggilingan awal,

kemudian dilanjutkan dengan penggilingan dalam ball mill untuk
mendapatkan produk semen yang diinginkan. Semen yang keluar
dari ball mill mempunyai tingkat kehalusan 325 mesh.

e.

Pengisian dan Pengantongan Semen
Semen dari produk finish mill kemudian diangkut oleh air slide
masuk ke semen silo. Dari silo penyimpanan, semen dilewatkan ke
vibrating screen untuk memisahkan semen dari kotoran pengganggu
seperti logam, kertas, plastik, atau bahan lain yang terikut dalam
semen. Setelah bersih, semen masuk ke dalam bin semen. Untuk
semen curah langsung dibawa ke bin semen curah dan selanjutnya
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diangkut oleh truk untuk didistribusikan ke konsumen untuk
dilakukan pengisian dan pengantongan semen.

Proses Pembuatan Semen di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
menggunakan Proses Kering yang terdiri dari unit-unit sebagai berikut:
a. Unit Penyiapan Bahan Baku
Unit ini bertugas menyiapkan bahan baku utama dalam pembuatan
semen, terdiri dari :
1)

Persiapan Batu Kapur (Limestone)
Batu kapur diperoleh dengan cara ditambang. Daerah
penambangan batu kapur terletak di daerah Sumberarum,
Pongpongan, dan tanah milik Perhutani yang berjarak 4-5 km dari
plant site ke arah tenggara. Sedangkan tahap-tahap penambangan
batu kapur sudah dijelaskan di bagian depan.
Proses alir material di limestone crusher adalah batu kapur
dibawa dari quary

dengan menggunakan dump truck dan

diumpankan ke dalam hopper crusher dan

masing-masing

kapasitasnya 75 ton. Di dalam crusher type hammer mill dan batu
kapur akan mengalami size reduction (pengecilan ukuran). Batu
kapur yang berupa bongkahan besar yang berdiameter maksimal
1.200 mm akan dihancurkan dengan hammer mill yang laju alirnya
700 ton/jam dengan kecepatan 1,4 m/detik menjadi produk crusher
yang berukuran 90-108 mm, sedangkan sisanya berupa material
halus berukuran ≤ 90 cm akan jatuh lewat wobbler feeder dan
kedua produk crusher tersebut akan jatuh ke belt conveyor dan
akan bercampur di dalam belt conveyor. Selanjutnya batu kapur
akan ditimbang oleh belt scale dan ke belt conveyor lagi.
Pada limestone crusher dengan kadar CaCO3 lebih dari 88%
yang mengandung CaO 53-54% dicampur dengan produk clay
crusher yang telah ditimbang oleh belt scale system dengan
kapasitas 700

ton/jam – 1.800 ton/jam (maksimum) dengan

kecepatan 1,8 m/detik dibawa ke limestone/clay mix storage yang
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berkapasitas total 100.000 ton melalui belt conveyor dengan
kapasitas 1.200 ton/jam dan kecepatan 0,62 m/detik dan tripper
dengan kapasitas 2.800 ton/jam. Produk limestone crusher dengan
kadar CaCO3 lebih dari 93% yang mengandung CaO 54-56% yang
telah ditimbang oleh belt scale system dapat pula langsung dibawa
ke limestone conical pile storage yang berkapasitas 7.200 ton
melalui belt conveyor. Pada awalnya crusher diset up untuk
menghasilkan campuran antara limestone dan clay dengan
perbandingan 4:1.

2)

Persiapan Tanah Liat (Clay)
Tanah liat diambil dari Desa Tobo, Sugihan, Temandang,
Sembungrejo, dan Pongpongan. Jarak atara quary ke plant sekitar
3-4 km ke arah timur laut. Tahap-tahap penambangan tanah liat
yaitu adalah sebagai berikut:
a)

Pembersihan (Clearing)
Pembersihan kotoran dan tumbuhan yang ada di atas lapisan
tanah liat dengan menggunakan buldozer.

b) Pengupasan (Stripping)
Pengupasan dilakukan terhadap tanah bagian atas yang
biasanya tanah humus dengan ketebalan 10-30 cm.
c)

Pengerukan (Digging)
Tahap ini merupakan tahap pengambilan tanah liat dari quary.
Tanah liat diambil dengan cara digali atau dikeruk dengan
menggunakan drag line, kemudian tanah liat dipindahkan ke
alat angkut.

d) Pemuatan (Loading)
Tanah liat setelah dikeruk dimasukkan ke dalam dump truck
dengan bantuan alat angkut showel dibawa ke clay crusher dan
storage.
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e)

Pengangkutan (Handing)
Pada tahap ini, tanah liat diangkut dari tambang ke tempat
penimbunan tanah liat dekat pabrik. Tanah liat diambil dari
area penambangan dengan menggunakan dump truck ke
tempat penimbunan berdiameter maksimal 50 cm dan memiliki
kadar air 25-30% diambil dengan loader atau dump truck,
kemudian diangkut ke crusher tanah liat.

Proses alir material di clay (tanah liat) crushing adalah
tanah liat dibawa dari quary dengan dump truck

dan

dimasukkan ke dalam hopper clay. Kemudian oleh apron
conveyor dengan kapasitas 350 ton/jam dengan kecepatan
rantai 0,01-0,1 m/menit diumpankan ke clay crusher yang
mempunyai laju alir

350 ton/jam dengan kecepatan 1,02

m/detik.
Pada bagian ini clay mengalami size reduction

oleh

karena hantaman crusher. Clay yang berukuran maksimal 50
cm menjadi produk crusher dengan ukuran 9 cm akan turun ke
belt conveyor yang kapasitasnya 600 ton/jam dengan
kecepatan 0,5 m/detik dan ditimbang oleh belt scale system
yang kapasitasnya 300 ton/jam – 680 ton/jam akan bercampur
dengan limestone pada belt conveyor. Pada tahap berikutnya
limestone/clay mix akan disimpan dalam limestone/clay
storage yang mempunyai kapasitas total 100.000 ton melalui
belt conveyor dan tripper.

b. Unit Pengolahan Bahan
Unit pengolahan bahan berfungsi untuk menyiapkan bahan mentah yang
mempunyai komposisi sesuai dengan yang diperlukan sebagai umpan
kiln. Unit pengolahan bahan terdiri dari 2 bagian yaitu:
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1) Raw Material Reclaiming
Bagian ini merupakan sub unit yang berfungsi untuk pencampuran
awal (preblending) material batu kapur dan tanah liat. Selain itu juga
untuk mengurangi kandungan air pada material. Batu kapur dan
tanah liat produk crusher setelah melewati penimbangan belt scale
system dan dibawa oleh belt conveyor dengan laju alir 680 ton/jam
dan kecepatan 1,02 m/detik melewati tripper dengan laju alir 2.800
ton/jam untuk disimpan dalam limestone/clay mix

storage yang

berfungsi sebagai pencampuran awal. Pada limestone/clay mix
storage diilengkapi dengan reclaimer yang laju alirnya 750 ton/jam
dan panjang bridge adalah 39 m, yang berfungsi unttuk
menarik/menggaruk material campuran batu kapur dan tanah liat
secara vertikal sehingga terjadi pencampuran material. Hasil garukan
dan tarikan reclaimer tersebut akan dibawa oleh belt conveyor untuk
dimasukkan ke dalam mix bin yang kapasitasnya 250 ton.
Batu kapur produk crusher dapat disimpan dalam limestone conical
pile storage. Batu kapur yang ada dalam conical pile

dialirkan

dengan menggunakan vibrating storage pile activator kemudian
akan dibawa

oleh belt conveyor menuju ke limestone bin yang

berkapasitas 250 ton.
Copper slag dan pasir silika dari tempat penimbunan akan dibawa
oleh dump truck menuju ke hopper yang kapasitasnya 75 ton secara
bergantian. Pengeluaran copper slag dan pasir silika diatur oleh
apron conveyor dengan laju alir 335 ton/jam. Material tersebut
kemudian akan dibawa oleh belt conveyor menuju bin copper slag
dan bin pasir silika yang mempunyai kapasitas masing-masing 150
ton.
Batu kapur dan tanah liat yang ada di mix bin pengeluarannya diatur
oleh apron conveyor dengan laju alir 900 ton/jam yang kemudian
turun ke mix weight feeder untuk ditimbang. Untuk pengeluaran batu
kapur dari limestone bin diatur oleh apron conveyor dengan laju alir
90 ton/jam dan ditimbang oleh weight feeder. Sedangkan copper
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slag dan pair silika masing-masing keluar dari bin diatur oleh weight
feeder dengan laju alir 20 ton/jam dan weight feeder dengan laju alir
6,1 ton/jam. Keempat material tersebut kemudian diumpankan ke
roller mill oleh belt conveyor dan dengan laju alir 900 ton/jam.
2) Raw Grinding
Limestone/clay mix dan copper slag keluar dari bin sebagai material
pokok, sedangkan batu kapur dan pasir silika berfungsi sebagai
material tambahan, agar diperoleh komposisi produk raw mill sesuai
dengan

standar umpan kiln. Kebutuhan material tambahan

ditimbang oleh weight feeder.
Limestone/clay mix dan copper slag sebagai umpan laju alir 570
ton/jam dan kadar air 18% akan ditransfer ke roller mill lewat belt
conveyor dan triple gate. Di dalam raw mill, material akan
mengalami size reduction dan penguapan air. Untuk pengeringan
raw material yang digiling di dalam raw mill system menggunakan
sisa udara panas dari preheater yaitu 330oC dan clinker cooler yaitu
397 oC. Selain itu raw mill dilengkapi pula dengan air heater bila
udara panas dari preheater dan clinker cooler tidak mencukupi atau
kondisi kiln dalam keadaan down.
Produk keluar dari roller mill dengan kehalusan 90% lolos ayakan
170 mesh dan kadar air maksimal 1% dan mempunyai suhu 90 oC.
Produk roller mill dibawa aliran udara masuk ke dalam siklon akibat
tarikan mill fan dimana 90% dari material akan terpisahkan dari
aliran udara. Gas yang keluar dari siklon ditarik keluar melalui kedua
mill fan. Kemudian sisa produk yang masih 10% diambil oleh
elektrostatik

presipitor.

Sedangkan

gas

yang

bersih

lewat

elektrostatik presipitor ditarik dan dibuang ke udara bebas melalui
stack. Produk dari siklon dan elektrostatik presipitor akan dibawa
oleh air slide, bucket elevator, screw conveyor, menuju blending
silo. Produk dari siklon akan dibawa melewati bucket elevator
masuk ke blending silo. Produk dari elektrostatik akan dibawa oleh
chain conveyor dan bergabung dengan produk dari conditioning
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tower dan dari screw conveyor kemudian ditransport ke dust bin
melalui air slide.
Bila roller mill tidak beroperasi maka gas panas dari preheater dan
clinker cooler dialirkan lewat conditioning tower yang dilengkapi
dengan water spray untuk menurunkan temperatur gas panas. Pada
kondisi normal, suhu gas keluar dari preheater dan clinker cooler
330oC dan 397oC. Normal gas panas masuk elektrostatik presipitor
90 oC untuk kondisi roller mill jalan dan 150 oC untuk kondisi roller
mill down. Selama roller mill down debu dari conditioning tower dan
elektrostatik presipitor ditransport di storage bin dengan kapasitas
170 ton, sesudah itu dikirim ke kiln feed bin. Reject dari roller mill
sekitar 143 ton/jam dikembalikan ke sistem lewat belt conveyor,
bucket elevator, dan bersama-sama dengan umpan baru masuk ke
belt conveyor.

c. Unit Pembakaran
Unit pembakaran merupakan unit yang sangat vital

sehingga perlu

penanganan serius karena kualitas semen yang dihasilkan sangat
ditentukan oleh keberhasilan pada unit ini.
1) Blending Silo dan Umpan Kiln
Produk dari roller mill yang disebut tepung baku ditransport menuju
blending silo yang kapasitasnya 20.000 ton. Tipe blending silo yang
digunakan adalah continous mixing silo yang berfungsi

sebagai

mixing chamber dan storage silo yang beroperasi secara continous
flow silo. Prinsip dari proses pencampuran material berdasarkan
atas perbedaan layer material yang bercampur sewaktu material
dikeluarkan dari silo. Jadi proses blending akan berjalan baik dengan
baik bila terbentuk sebanyak mungkin layer material yang berbeda
komposisi. Terbentuknya layer dilakukan dengan pengumpanan ke
dalam kedua silo lewat air slide feed system yang bergantian dengan
ketebalan layer maksimal 1 meter. Layer-layer material yang
terbentuk di dalam silo akan bergantian dan tercampur sewaktu
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proses pengeluaran aliran material akan membuat saluran. Untuk
memperoleh hasil pencampuran yang baik, isi silo harus dijaga agar
sedikitnya berisi setengah dari kapasitas silo yaitu sekitar 10.000 ton.
Jika isi silo kurang dari setengahnya maka akan mengakibatkan
proses pencampuran material menjadi tidak baik.
Pemasukan material ke masing-masing silo diatur secara bergantian
dengan timer setiap 36 menit dan diatur lewat distribusi cone yang
kemudian dilewatkan melalui air slide dengan laju alir 780 ton/jam
dan untuk blending silo I, untuk blending silo II. Lapisan-lapisan
yang terbentuk di dalam silo akan bergabung dan bercampur sewaktu
proses pengeluaran aliran material. Pengeluaran material dari dalam
silo pada umumnya dilakukan secara bersamaan, melalui dua dari 10
flow gate pada setiap silo atau empat flow gate untuk kedua silo.
Siklus kerja sepasang flow gate pada saat membuka dan menutup
diatur sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan yaitu 180
menit. Pada tiap blending silo dilengkapi dengan dua buah blower
atau empat blower untuk dua buah blending silo yang berfungsi
untuk menghembuskan udara pada air slide yang berada pada air
slide yang berada di dalam kedua blending silo dengan tekanan
0,56 kg/cm2 dan laju alir 360 m3/jam.
Material yang keluar dari kedua silo merupakan umpan kiln,
dilewatkan

melalui air slide dikirim ke kiln

feed bin yang

kapasitasnya 90 ton yang dilewatkan air slide, masuk ke dalam
junction box, kemudian dengan salah satu bucket elevator dengan
kapasitas 354 ton/jam material dibawa air slide masuk ke kiln feed
bin. Dari kiln feed bin, umpan kiln dibagi ke dalam calibration bin
yang kapasitasnya masing-,masing 50 ton. Keluar dari calibration
bin ditimbang oleh flow meter yang kemudian ditransport ke ILC (In
Line Calciner) dan SLC (Separate Line Calciner) preheater lewat air
side.
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2) Suspension Preheaater
Jenis Preheater yang digunakan oleh PT. Semen Gresik adalah
double string preheater dengan 4 stages, yang dilengkapi dengan
ILC dan SLC. Aliran material berlawanan arah atau current dengan
gas panas, yaitu umpan masuk dari atas siklon, sedangkan gas panas
dari bawah siklon. Untuk meningkatkan efisiensi pemisahan antara
gas panas dan material di dalam preheater maka pada stage I
dipasang double cyclone. Pada stage I sampai dengan stage III
berfungsi sebagai pemanas awal umpan kiln, sedangkan pada stage
IV digunakan untuk memisahkan produk yang keluar dari kalsiner
yang telah terkalsinasi.
Proses pemanasan umpan pada stage I sampai III terjadi karena
adanya perpindahan panas antara gas panas yang keluar kiln dan
calciner dengan umpan kiln yang masih dingin. Suhu umpan masuk
riser duct stage I yaitu 50-60oC. Umpan kiln yang masih dingin
masuk ke dalam riser duct stage I dengan laju alir 260 ton/jam,
kemudian bercampur dengan aliran gas panas ikut masuk ke dalam
siklon. Di dalam siklon, umpan kiln dipisahkan dari campuran antara
gas dan material. Campuran antara umpan kiln dan gas panas masuk
ke dalam siklon dengan arah tangensial sehingga akan terjadi
pusaran angin. Pusaran angin tersebut mengakibatkan terjadinya
gaya sentrifugal, gaya gravitasi, dan gaya angkat gas di dalam siklon.
Untuk material kasar, gaya gravitasi, dan gaya sentrifugal lebih
dominan. Gaya sentrifugal menyebabkan material menumbuk
dinding siklon sehingga akan jatuh ke down pipe karena gaya
gravitasi. Untuk material halus, gaya angkat gas sangat dominan
sehingga material akan terangkat gas keluar dari siklon.
Material umpan kiln masuk ke dalam riser duct masuk ke down pipe
cyclone stage II, kemudian mengalami proses seperti pada stage
pertama, demikian pula pada stage III dan IV. Material yang keluar
dari cyclone stage III akan masuk ke dalam ILC dan SLC kalsiner
yang masing-masing berkapasitas 260 ton/jam dan mengalami
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kalsinasi sampai 95%. Kemudian material akan terbawa aliran gas
masuk ke dalam cyclone stage IV dan keluar dari cyclone stage IV
melewati riser duct dan akan diumpankan ke dalam kiln.
Pada suspension preheater terjadi proses reaksi kimia pada material:
a) Pengurangan kadar air yang terkandung dalam umpan pada
stage I pada suhu 100-200oC.
Reaksi :
H2O

(l)

100-200 oC

H2O

(g)

………….…(15)

b) Penguapan air hidrat yang terkandung dalam tanah liat pada
suhu 500-600oC.
Reaksi :
SiO2.xH2O
Al2O3.xH2O

(s)
(s)

500 – 600 oC

SiO2 (s) + xH2O

500 – 600 oC

Al2O3 (s) + xH2O (g) …..(17)

(g)

…..(16)

(Terjadi proses kalsinasi)
c) Penguraian karbonat yang terjadi pada suhu 600 – 800 oC.
Reaksinya adalah sebagai berikut:
Reaksi :
CaCO3

(s)

600 – 800 oC

CaO (s) + CO2

MgCO3

(s)

600 – 800 oC

MgO (s) + CO2

(g)

(g)

……..(18)
……...(19)

d) Reaksi pembentukan senyawa 2 CaO.SiO 2 pada suhu 800 – 930
o

C. Reaksinya adalah sebagai berikut:

2CaO

(l)

+ SiO2 (l) 800 – 930 oC 2CaO.SiO2 (l) atau C2S ..(20)

3) Rotary Kiln
Rotary kiln digunakan untuk membakar umpan kiln menjadi klinker
sumber panas dalam rotary kiln dihasilkan

dari pembakaran

batubara. Rotary kiln dibagi 4 zone sesuai dengan reaksi yag terjadi
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pada suhu saat reaksi tersebut berlangsung. Zone-zone tersbut
adalah sebagai berikut:
a) Zone kalsinasi pada kondisi suhu 900-1.100 oC.
b) Zone transisi pada kondisi suhu 1.100-1.200 oC.
c) Zone klinkerisasi pada kondisi suhu 1.250-1.450 oC.
d) Zone pendinginan pada kondisi suhu 1.450-1.220 oC.
Material keluar dari preheater 800 oC masuk ke dalam rotary kiln
dengan laju alir 7.800 ton/jam, umpan kiln tersebut mengalami
pemanasan oleh gas panas dari batubara. Pemanasan berlangsung
secara counter current sehingga kontak antara panas dan umpan kiln
lebih efisien. Akibat kontak antar partikel maka akan terjadi
perpindahan panas dari gas panas menuju ke umpan kiln. Umpan
kiln terus terbakar dan meleleh hingga akhirnya akan terbentuk
senyawa-senyawa semen yang disebut klinker. Senyawa tersebut
adalah C2S, C3S,C4AF, dan C3A.
Reaksi yang terjadi pada setiap zone pada rotary kiln adalah sebagai
berikut:
a) Zone kalsinasi lanjutan
Material akan mengalami proses kalsinasi lanjutan yang
sebelumnya sudah terjadi suspension preheater 90-94%,
kalsinasi dilanjutkan dalam kiln sampai 100% sempurna serta
pembentukan komponen C2S (Dicalsium Silikat) yang sebagian
juga telah terbentuk di preheater.
Reaksinya yaitu:
CaCO3

(s)

MgCO3

2CaO
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(l)

(s)

900 – 1.100 oC

CaO (s) + CO2

900 – 1.100 oC

MgO (s) + CO2

(g)

………..(21)

(g) ….........(22)

+ SiO2 (l) 900 – 1.100 oC 2CaO.SiO2 (l) atau C2S...(23)
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b) Zone transisi
Pada zone transisi ini mulai terbentuk komponen-komponen
dasar penyusun semen seperti C3A (Trikalsium Aluminat) dan
C4AF (Tetra Alumina Ferrit). Reaksinya yaitu:
CaO

(l)

+ Al2O3 (l) 1.100 – 1.250 oC

2CaO. Al2O3 (l) …..…(24)

2CaO (l) + CaO. Al2O3 (l)) 1.100 – 1.250 oC 3CaO. Al2O3 (l) atau C3A ..(25)
CaO(l) + 2CaO. Fe2O3 (l) + CaO. Al2O3 (l)) 1.100 – 1.250 oC 4CaO. Al2O3.Fe2O3 (l) ..(26)

c) Zone klinkerisasi
Klinkerisasi

merupakan proses persenyawaan terakhir pada

zone ini dan akan terbentuk sempurna C3S yang merupakan
bahan utama penyusun semen.
Reaksinya adalah sebagai berikut:
CaO (l) + 2CaO.SiO2 (l) 1.250 – 1.450 oC

3CaO.SiO2 (l) atau C3S ………(27)

d) Zone pendinginan
Pada zone pendinginan, campuran tetrakalsium alumina ferit
yang terbentuk cairan berubah bentuk menjadi kristal setelah
terjadi pendinginan. Temperatur pada zona ini sekitar 1.450 –
1.220 oC

sehingga material keluar kiln mempunyai suhu

1.220 oC.

4) Clinker Cooler
Clinker cooler berfungsi sebagai pendingin klinker yang sudah
terbentuk dan memproduksi udara pembakar sekunder yang
digunakan dalam rotary kiln. Clinker cooler yang digunakan terdiri
dari 16 kompartemen. Sebagai media pendingin, digunakan udara
yang dihasilkan oleh 14 buah fan.
Klinker hasil pembakaran yang mempunyai suhu 1.220 oC keluar
dari rotary kiln dengan laju alir 330 ton/jam langsung jatuh ke
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dalam clinker cooler dengan konsumsi panas 733 kcal/kg.
Selanjutnya klinker langsung diterima oleh grate-grate (sarangan).
Pendinginan dilakukan secara mendadak yaitu untuk menghindari
terjadinya pengerasan semen atau dekomposisi C 3S menjadi C2S
sehingga klinker yang dihasilkan menjadi amorf supaya

mudah

digiling. Pendinginan dilakukan sampai suhu klinker menjadi ± 80
o

C keluar dari clinker cooler dibawa oleh drag conveyor yang laju

alirnya 470 ton/jam dan dimasukkan ke dalam clinker storage silo
yang berkapasitas 75.000 ton.
Pada clinker cooler, grate-grate bergerak dengan cara bergeser,
sehingga klinker akan terdorong menuju outlet cooler yang
dilengkapi

dengan

clinker

breaker/crusher

yang

berfungsi

menghancurkan klinker yang masih kasar. Udara yang digunakan
untuk mendinginkan klinker panas dipakai kembali oleh kiln,
preheater, dan roller mill. Udara panas dari cooler compartmen 1,2,3
digunakan sebagai udara pembakar sekunder kiln. Sedangkan
kebutuhan udara pembakar untuk preheater dan roller mill
diambilkan dari cooler compartmen 5, 6, 7, 8, dan sisa udara cooler
dilewatkan elektrostatik presipitor. Debu yang berhasil disaring,
dicampur dengan produk dari cooler ke drag conveyor melewati
screw conveyor, sedangkan udara bersih dibuang ke udara bebas
melalui stack.

d. Unit Penggilingan Semen
Unit penggilingan semen dibagi menjadi 2 tahap yaitu:
1) Penanganan Klinker dan Penggilingan Bahan Pembantu
Klinker yang keluar dari cooler yang bertemperatur 80 oC dibawa
oleh drug conveyor menuju ke penimbunan klinker (clinker storage
silo) dengan kapasitas 75.000 ton. Untuk klinker mentah, dibawa ke
marginal bin dengan kapasitas 1.000 ton untuk disimpan sementara
waktu karena klinker mentah dapat dipakai lagi. Klinker mentah

Bab II. Landasan Teori

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
39

dikeluarkan dengan truk lewat loudout spout system dengan laju alir
455 ton/jam.
Klinker dibawa dump truck untuk diumpankan ke hopper dan
dibawa belt conveyor dengan laju alir 55 ton/jam ke belt conveyor
untuk dicampur dengan klinker dari penimbunan klinker. Clinker
storage silo mempunyai lubang pengeluaran 10 buah, setiap
pengeluaran dilengkapi dengan discharge gate. Dimana masingmasing gate menarik klinker dengan laju alir 250-275 ton/jam.
Klinker keluar dari clinker storage silo diumpankan ke tiga belt
conveyor yang terdapat di bawah clinker storage silo. Dari sini
terjadi

pencampuran

klinker

mentah

dengan

klinker

dari

penimbunan, kemudian ditransfer ke belt conveyor. Dengan
menggunakan bucket elevator, campuran material tersebut dibawa
ke clinker bin dan bucket elevator. Material dibawa ke clinker bin
yang berkapasitas masing-masing bin 175 ton.
Gipsum diambil dari tempat penimbunan dengan menggunakan
motor

pengangkut untuk diumpankan ke hopper. Kemudian

dilewatkan belt conveyor melalui apron conveyor yang mepunyai
kapasitas

171 ton/jam. Dari belt conveyor, gipsum dibawa ke

hammer mill yang laju alirnya 171 ton/jam. Di sini material akan
mengalai size reduction dari material berukuran 40 mm menjadi
produk crusher berdiameter 2,5 mm sebanyak 95% dari umpan.
Produk tersebut dibawa ke bucket elevator melalui belt conveyor
menuju ke bin gipsum atau bin trass yang berkapasitas 175 ton.
2) Penggilingan Akhir
Klinker dan gipsum serta trass keluar dari masing-masing bin dengan
ditimbang dahulu oleh weight feeder untuk gipsum dengan laju alir
10,7 ton/jam dan untuk linker

dengan laju alir 204 ton/jam.

Kemudian ditransfer ke belt conveyor. Dari belt conveyor, ketiga
material tersebut ditransfer ke bucket elevator lalu belt conveyor dan
dimasukkan ke dalam surge bin yang berkapasitas 40 ton.
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Klinker/gipsum mix keluar dari surge bin dengan laju alir 537
ton/jam diumpankan ke hydraulic roller crusher lewat gate untuk di
precrushing sebelum digiling ke ball mill. Sebagian material yang
telah dicrushing dengan laju alir 322 ton/jam diresirkulasi kembali
ke hydroulic roller crusher lewat belt conveyor dan kembali ke
surge bin untuk memelihara head dari material di atas hydraulic
roller crusher. Sisa material yang telah dicrushing masuk ke dalam
ball mill dengan laju alir 215 ton/jam. Produk hydraulic roller
crusher berukuran 90 mikron ini dalam ball mill akan mengalami
size reduction menjadi material campuran berukuran 325 mesh.
Suatu klinker masuk ball mill dikendalikan oleh water spray dengan
sistem udara semprot. Alat ini berfungsi agar temperatur klinker
yang masuk penggiling turun menjadi 80oC. Pendinginan lanjut
dilakukan

selama

pemisahan

di

dalam

separator

sehingga

diharapkan suhu akhir produk menjadi 60oC.
Produk dari ball mill dipisahkan dengan separator lewat air slide
dan bucket elevator. Dari separator untuk produk yang mempunyai
kehalusan 325 mesh dibawa oleh aliran udara masuk siklon dan
fuller plenum dust collector. Produk dari siklon bercampur dengan
produk dari dust collector dibawa ke air slide. Dari air slide
bercampur dengan produk dust collector diumpankan ke dalam
bucket elevator. Kemudian dari bucket elevator dimasukkan ke
dalam cement silo melalui air slide.

e. Unit Pengisian dan Pengantongan Semen
Tahap pengantongan semen dimulai dari silo penyimpanan semen yaitu
silo 1, 2, 3, dan 4 yang masing-masing berkapasitas 20.000 ton. Alur
proses pengantongan semen dimulai dari jatuhnya semen ke air slide,
lalu semen diangkut

oleh bucket elevator. Dari bucket elevator ini

material semen dilewatkan air slide dan vibrating screen untuk
memisahkan semen dengan kotoran pengganggu. Setelah diayak semen
berukuran 325 mesh masuk ke dalam bin semen. Untuk semen curah,
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masuk ke bin semen curah kemudian diangkut dengan menggunakan truk
untuk didistribusikan ke konsumen.
Sedangkan untuk aliran semen ke beberapa kantong setelah melewati bin
semen maka akan dilewatkan ke bin semen yang lebih kecil melalui air
slide. Lalu akan ditransport ke bin roto packer

yang didalamnya

dilengkapi dengan spot tube, yaitu semacam suntikan untuk memasukkan
semen ke dalam kantong semen. Pemasukkan semen ke dalam kantor
diatur rentang berat 39,5 – 40,5 kg untuk semen jenis PPC (Pozzolan
Portland Cement) dengan berat 40 kg dan rentang berat 49,5-50,5 kg
untuk semen jenis OPC (Ordinary Portland Cement) dengan berat 50 kg.
Jika berat semen kurang dari 39,5 kg dan 49,5 kg maka akan terpantau
oleh penimbang. Semen yang tidak lolos akan diayak dan dibawa screw
conveyor kemudian dikembalikan ke bucket elevator. Semen yang lolos
uji akan dibawa ke belt conveyor menuju truk untuk didistribusikan ke
konsumen.
Sedangkan untuk aliran semen ke beberapa kantong setelah melewati bin
semen, dilewatkan ke bin semen yang lebih kecil melalui air slide.
Kemudian ditransport ke bin roto packer yang didalamnya dilengkapi
dengan spot tube yaitu semacam suntikan untuk memasukkan semen ke
dalam kantong semen. Pemasukan semen ke dalam kantong diatur
menurut rentang berat 39,5 – 40,5 kg untuk semen jenis PPC (Pozzolan
Portland Cement) dengan berat 40 kg dan rentang berat 49,5 – 50,5 kgg
untuk semua jenis OPC (Ordinary Portland Cement) dengan berat 50 kg.
Jika berat semen kurang dari 39,5 kg dan 49,5 kg maka akan terpantau
oleh penimbang. Semen yang tidak lolos akan diayak dan dibawa screw
conveyor kemudian dikembalikan ke bucket elevator. Semen yang lolos
uji dibawa ke belt conveyor menuju truk untuk didistribusikan ke
konsumen.
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. mewajibkan karyawannya
untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika berada di kawasan
pabrik. Hal ini dilakukan untuk melindungi keselamatan kerja karyawan.
APD terdiri dari :
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a. Safety hat;
b. Masker;
c. Sepatu safety;
d. Kaca mata;
e. Jas lapangan;
f. Pakaian untuk pemadam kebakaran;
g.

Kaos tangan.

Alat pelindung diri yang diwajibkan dipakai seperti safety hat, masker,
dan sepatu, sedangkan alat pelindung diri yang lain dipakai sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan. Selain itu juga perusahaan memberikan
penyuluhan tentang prosedur kerja yang benar, penyuluhan tentang
pentingnya menjaga keselamatan kerja serta pemasangan baliho dan
slogan tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

5.

Dampak Debu Semen
Menurut Wikipedia (2018), debu adalah nama umum untuk sejumlah
partikel padat kecil dengan diameter kurang dari 500 mikrometer. Sedangkan
menurut Subarna dan Sunarti (2012), debu adalah abu halus dari tanah,
serbuk tanah yang lembut dan mampu diterbangkan angin.
Sebagian besar bahan dasar yang digunakan pada industri semen
adalah diambil dari bumi melalui penambangan dan penggalian yang dapat
dirinci lagi menjadi 5 jenis yaitu batu kapur, silika, alumina, dan besi. Emisi
debu terutama berasal dari pengambilan bahan baku, sistem kiln, pendingin
clinker, dan pabrik semen (Zimwara et al, 2012).
Sifat-sifat kimia debu adalah bervariasi. Debu penggalian batu kapur,
debu semen, dan dari jalan (Everett, 1980) adalah alkali tinggi. Darley
(1966) mendeskripsikan bahwa pH larutan debu kiln semen 12,0.
Debu mengakibatkan perubahan sifat kimia tanah. Batu kapur dapat
mempengaruhi sifat-sifat tanah. Batu kapur mengakibatkan peningkatan
pH yaitu debu semen mengakibatkan pH tanah meningkat dari 7,3 menjadi
7,8. Batu kapur dapat meningkatkan pH karena mengandung pospat,
kalsium, dan magnesium (Brady, 1974).

Bab II. Landasan Teori

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
43

Gambar 2. Ilustrasi industri semen
(Sumber : Zimwara et al, 2012)

Menurut Darley (1966) bahwa debu kiln semen hampir semuanya
(80-90%) mempunyai diameter dalam kurang dari 30 µm, sedangkan
menurut Fairweather et al (1965) menemukan bahwa debu yang
diameternya lebih besar dari 30 µm dapat dikumpulkan ke dust collectors.
Partikulat dari knalpot kendaraan bermotor mempunyai diameter antara
0,01 – 5.000 µm (Ninomiya et al, 1971), meskipun banyak debu jalan yang
mempunyai diameter antara 3 – 100 µm dan dari penghisap knalpot
kendaraan mempunyai diameter adalah 3 - 30 µm (Thompson et al, 1984).
Dampak semen dan debu batukapur pada stomata yaitu terjadi
penurunan pertumbuhan pohon sejauh 1 mil dari pabrik semen sesudah
produksi semen berlangsung. Debu dikumpulkan dari sekitar pabrik semen
nasional yang menunjukkan persentase yang tinggi dari kapasitas yang
terpegang dari air maksimum (65,72%) dan partikel bertekstur baik.
Komposisi kimia tanah adalah alkali dengan pH 9,5 dan ini lebih besar
daripada

persentase CaCO3 22% dan alkali karbonat (2,45 meq/l).

Direkomendasikan kepada pabrik semen untuk menangani debu yaitu
dengan memasang screen/pembatas dan green belts di sekitar industri dan
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lokasi pendatang untuk mitigasi debu dan mengendalikan kualitas udara
(Iqbal and Shafig, 2000).
Menurut Soussia et al (2015), debu dapat diemisikan pada beberapa
tingkat pada proses pembuatan semen yaitu

ekstraksi bahan baku,

penghancuran, produksi, dan lain-lain. Partikel-partikel ini atau debu yang
mengandung particulate matter (PM), nitrogen oksida, sulfur oksida, karbon
monoksida,

senyawa organik volatil, dan gas rumah kaca. Juga

mengandung senyawa asam, logam berat yaitu kadmium, merkury, dan
nikel.
Pabrik semen memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat
di sekitar lokasi pabrik seperti pendapatan masyarakat dan kesehatan
masyarakat (Fityatur, 2015). Menurut Saraswati (2000), perkembangan
sektor industri ini akan mendorong terjadinya urbanisasi dan mengancam
lingkungan melalui polusi udara, tanah, dan air yang ditimbulkannya.
Timbulnya debu dari proses produksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
dapat tersebar ke lingkungan di sekitar lokasi pabrik. Sebagai dampaknya
maka lingkungan akan terpapar debu. Paparan debu adalah partikel debu
yang dihirup masyarakat baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan.
Paparan debu ini dapat mengganggu saluran pernafasan masyarakat yang
berada di luar rumah. (Thaib dkk, 2014)
Menurut Suhariyono dan Wiyono (2003), sumber utama debu di
atmosfer adalah tanah, semburan air laut, kebakaran semak belukar,
pembakaran rumah tangga, kendaraan bermotor, proses industri, dan debu
organik dari bahan tanaman. Debu yang menjadi keprihatianan adalah debu
dari pengolahan bahan padat dalam industri. Debu yang berukuran lebih
kecil dari 10 µm memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menembus
ke dalam paru-paru. Rambut-rambut dalam hidung dapat menyaring debu
yang berukuran lebih besar dari 10 µm, sedangkan partikel yang lebih kecil
dari ukuran tersebut memperlihatkan gerak Brown dan tidak membentur
sisi dinding tetapi dapat masuk ke gelembung paru-paru. Partikel-partikel
yang ukurannya lebih kecil dari 2,5 µm (PM2,5) tidak dapat disaring dalam
sistem pernafasan sebelah atas dan menempel pada gelembung paru-paru
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sehingga dapat menurunkan pertukaran gas. Bahan partikulat PM 10
menyertakan partikel-partikel yang berdiameter aerodinamika lebih kecil
dari 10 µm. Partikel-partikel ini yang banyak menyebabkan efek kesehatan
buruk dapat mencapai toraks atau daerah saluran pernafasan sebelah bawah.
Selanjutnya akan terserang penyakit ISPA (Infeksi Saluran
Pernafasan Akut). Sebagai dampak tersier adalah akan berkurangnya
pendapatan masyarakat karena masyarakat yang terserang ISPA tidak bisa
bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan. Pada skala yang lebih
besar, penurunan pendapatan masyarakat akan menurunkan tingkat
perekonomian masyarakat.
Menurut

Dimitriou dan Christidou (2011), polusi udara adalah

salah satu permasalahan lingkungan yang penting yang berkontribusi pada
efek suhu tinggi yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat, kehidupan
binatang, ekosistem alam, dan lingkungan buatan manusia. Pencemaran
udara juga bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan iklim, efek
rumah kaca, hujan asam, dan lain-lain.
Menurut Ather Sultan (2004) bahwa debu semen menyebabkan
gangguan fungsi paru-paru, penyakit paru-paru obstruktif kronik, penyakit
paru restriktif, pneumoconiosis dan karsinoma paru-paru, perut dan usus
besar. Menurut Nurbiyantara (2010), pajanan partikel debu semen melalui
inhalasi di saluran pernafasan akan menyebabkan

berbagai

gangguan

fungsi paru. Partikel-partikel debu semen akan tertimbun di saluran
pernafasan sesuai dengan sifat kimia, fisika, maupun biologi dari debu
tersebut. Polusi udara terdiri dari campuran bermacam-macam substansi
diantaranya PM (Particulate Matter), gas-gas (ozone level bawah, karbon
monoksida (CO), sulfur oksid (SOx), dan nitrogen oksid (NOx)), campuran
organik (hidrokarbon aromatik policylic dan bakterial endotoksin), dan
logam-logam beracun (vanadium, timbal, nikel, tembaga, dan mangaan)
yang dapat ditemukan dalam dan luar ruangan. (Gens et al, 2012). Menurut
Naqpure (2014) debu diistilahkan sebagai TSP yang didefinisikan sebagai
PM (Particulate Material) dengan diameter aerodinamik tidak lebih dari 30
µm. Pengertian lain dari polusi udara
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(2014) bahwa polusi udara merupakan permasalahan utama di Macao
China yang terdiri dari PM (Particulate Material) dan Black Karbon (BC).
Konsentrasi rata-rata

untuk PM10, PM2,5, dan BC di jalan adalah 37,8

µgm-3, 31,4 µgm-3, dan 5,6 µgm-3.
Perlu diketahui bahwa di kawasan Asia Timur, total emisi PM 10 dan
PM2,5 pada tahun 2010 15,8 Mt dan 11,8 Mt. Selama 2005-2010, emisi PM10
dan PM2,5 berkurang 15% dan 11% (Wang, 2014). Untuk menanggulangi
polusi udara tersebut maka diperlukan adanya sinergi antara alat, metode,
dan data untuk digunakan proses yang diperlukan untuk menentukan
kebijakan dan analisis laboratorium untuk mengimpleastisikan manajemen
kualitas udara (Wesson, 2010).
Fungsi semen adalah untuk merekatkan antara 2 benda, dengan
bantuan air yang dicampurkan pada semen. Menurut Corinaldesi (2010),
fungsi semen ini ternyata dapat digantikan oleh bubuk pualam yang dapat
memberikan efek keterikatan/menyatukan 2 benda yang sangat efektif.
Sedangkan

menurut

Chathlingathe

dan

Vivekanandan

(1997),

debu hisapan semen tidak panas bagi vegetasi alami. Hal ini mungkin
suatu kenyataan yang tidak semua dipelajari dalam kondisi debu yang
komposisinya sama. Debu semen yang panas berasal dari Kiln dan
bagiannya.
Pada industri semen, emisi debu ditimbulkan dari proses pada kiln,
crusher, grinders, clinker cookers dan peralatan pengendali material dan
pemasak klinker, yang mana dilakukan proses penghancuran dan proses
pyro (Kumar dan Armani, 2012).
Permasalahan polusi udara

dihubungkan dengan produksi,

penanganan, dan transportasi semen Portland yang disebabkan oleh partikelpartikel yang sangat halus. Partikel-partikel tersebut ditimbulkan padaa tiap
tingkat produksi yang termasuk didalamnya penambangan, penghancuran,
dan penggilingan bahan baku (batukapur dan clay), kalsinasi material
dalam klinker, konversi material dari klinker ke rotary kiln, pendinginan
hasil

klinker pada

cooler, pencampuran klinker dengan gipsum,

penggilingan, penyimpanan dan pengepakan produk.
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Polusi udara selama proses pembuatan semen terdiri dari partikulat
dari bahan baku dan material akhir, dan
Pengendalian emisi partikulat

pembakaran bahan bakar.

dari persedian sampai kiln dengan cara

menangkap debu menggunakan peralatan
semen Nigeria, tipe pengumpul debu

pengumpul debu. Di pabrik

yang digunakan didasarkan pada

faktor ukuran partikel, kapasitas debu, kecepatan debu, kandungan
kelembaban, dan suhu gas. Selanjutnya dipasang pada lokasi emisi debu
yaitu alat Electrostatic Precipitator (ESP) dan Bag Filters (BF) (Otaru et
al, 2013).
Menurut penjelasan Swar and Meikap, untuk mengendalikan emisi
umumnya sistem bag filter ketika suhu tidak lebih dari 150 oC. Penampilan
bag filter tergantung dari karakteristik debu dan kecepatan pengendapan
partikel. Partikulat yang berukuran 0,1 – 50 µm disebut Total Suspended
Particulate (TSP). Particulate Matter berukuran 10 µm (PM10) dibuat dari
sumber stasioner, termasuk didalamnya fly ash (abu terbang), debu semen,
batubara, dan lain-lain. Debu di pabrik semen dapat timbul dari:
a. Penggalian dan penghancuran;
b. Penyimpanan bahan baku;
c. Penggilingan dan pencampuran (hanya pada proses kering);
d. Produksi klinker dan pendinginan;
e. Penggilingan akhir;
f. Pengepakan.
Emisi terbesar ditimbulkan pada kiln.
Pengendalian emisi debu pada industri semen umumnya menggunakan
mechanical collectors/pengumpul mekanik, electrostatic precipitator, fabric
filters, atau kombinasi dari peralatan tersebut (Kinsey, 1987).
Menurut EMEP/EEA Corinair (2013), sebaran cemaran PM semen
akan merentang sejak proses penambangan, transportasi, produksi hingga
penyimpanan.
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Gambar 3. Sumber timbulan emisi debu
(Sumber : EMEP/EEA Corinair, 2013)

Keterangan Gambar :
Searah jarum jam, proses dalam industri semen yang potensial
menghasilkan emisi partikulat : (a) penambangan, (b) transport dan
penyimpanan, (c) produksi
Menurut Ibrahim et al (2012), akumulasi debu semen pada daun tanamantanaman mencegah/menghalangi terjadinya fotosintesis dan respirasi, serta
mengurangi proses transpirasi. Jenis emisi tergantung pada

tipe proses

industri dan bahan bakar yang digunakan. Ada 2 tipe emisi yaitu partikulat
dan gas.
a. Emisi partikulat diukur dari debu halus yang terukur dalam mikrometer
yang didalamnya termasuk debu semen dan partikel karbon yang teremisi
dari pabrik baja dan pabrik tenaga. Hal ini berbeda dengan logam berat.
b. Emisi gas yang diproduksi oleh pembakaran bahan bakar dan termasuk di
dalamnya sulfur oksida (SO3, SO2, SO), hidrogen sulfida (H2S), nitrogen
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oksid (NO, NO2, N2O), karbon oksid (CO dan CO2) dan senyawa
organik volatil.
Skema proses pembuatan semen dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Proses pembuatan semen
(Sumber : Ibrahim et al, 2012)

Efisiensi ESP (Electrostatic precipitator) dapat mengendalikan emisi debu
semen pada setiap pabrik semen adalah 75%.
Pada proses industri (produksi) pembentukan fraksi fraksi debu
menjadi lebih merata rentangnya. Nilai TSP 260 g/Mg clinker, PM10 234
g/Mg clinker dan PM2,5 130 g/Mg clinker. Artinya dari proses sebelumnya,
PM2,5 yang hanya bernilai 10% dari PM10 kini nilainya meningkat menjadi
>50% dari PM10, tepatnya 55,56%.
Secara umum karena PM2,5 adalah bagian juga dari PM10, maka
nilainya akan ada di bawah PM10. Namun nilai tersebut akan meningkat
signifikan pada proses industri semen. Artinya partikel berukuran sangat
halus nilainya menjadi lebih besar pada proses industri. Sejalan dengan
Edwards (2014) maka disimpulkan :
a. PM10 hanya menjadi bagian lebih kecil pada proses produksi semen
b. Dengan dominannya PM2,5 resiko pada kesehatan akan lebih tinggi
c. Hasil kajian EF menunjukkan adanya overlap atau keanekaragaman
ukuran partikel dan debu pada industri semen
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Kisaran Nilai PM10 dan PM2,5 dalam penelitian yang telah dilakukan
Nasional oleh penelitian Suhariyono dan Wiyono (2003) pada pabrik
semen yang berlokasi di kawasan Citeureup, Bogor mendapatkan hasil
distribusi PM10 dari rentang jarak 500-3000 m adalah 17,91% dari total
debu sedangkan untuk PM2,5 adalah 12,27% dari berat debu total. Meski
nilainya bisa bercampur dari partikulat aktivitas lain (domestik, jasa,
transportasi), namun mengingat industri semen terglong sebagai aktivitas
besar di lingkungan, maka penelitian ini obyektif menggambarkan
komposisi fraksi PM dari industri tersebut. Hasil yang juga dapat diambil
dari penelitian ini adalah jarak akan mempengaruhi distribusi PM industri
semen. Semakin kecil PM (PM2,5) maka jarak sebarannya akan semakin
jauh yang dibuktikan dengan persentase nilainya terhadap berat total debu
yang relatif stabil.
Akumulasi pengendapan kronik dapat menyebabkan inspeksi saluran
pernapasan atas (ISPA) yang dapat berakibat bronkhitis akut, emfisema
paru, dan asam bronkhiole (OPD) dan pada anak-anak yang sedang
tumbuh dan berkembang, dapat menjadi penyebab penurunan tingkat
kecerdasan (IQ).
Debu (dust) merupakan salah satu jenis aerosol padat yang terbentuk
karena proses pemisahan suatu bahan secara mekanik seperti proses
penghancuran, penggilingan, dan peledakan. Proses ini terjadi karena
gesekan bahan dengan angin yang kencang atau pergeseran dengan bahan
lain. Contohnya debu semen (cement dust) dan debu dari unsur logam
(metallurgical). Debu dianggap sebagai partikel bahan padat yang terbagi
secara halus dengan ukuran berkisar dari 0,1 µm sampai 100 µm.
Karakteristik partikulat debu termasuk diantaranya ukuran, distribusi
ukuran, bentuk kepadatan, kelengketan,

sifat korosif, reaktivitas, dan

toksisitas. Salah satu karakteriktik yang paling penting dari suspensi partikel
debu adalah distribusi ukuran butiran aerosol. Umumnya partikel yang
berdiameter kurang dari 2,5 µm dianggap halus dan partikel yang lebih
besar 2,5 µm dianggap kasar (Suhariyono dan Wiyono, 2003).
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Menurut Sykorova

et al (2015) partikel debu di atmosfer dapat

mempengaruhi kesehatan manusia.

Hal ini tidak hanya terkait dengan

distribusi ukuran partikel PM (Particulate Matter) tetapi juga dengan
kemampuan menyerap racun dan senyawa karsinogenik. PM dapat dibagi
menjadi ukuran super coarse/sangat kasar (>10 µm), coarse/kasar (2,5-10
µm), termasuk ke mode akumulasi (0,1-2,5 µm), mode ultrafine/sangat baik
(10-100 nm), dan mode nukleasi (15-40 nm).
Partikel coarse (kasar) diproduksi terutama oleh debu yang
ditimbulkan dari pekerjaan pembongkaran dan konstruksi, pembakaran
dalam pemanasan

lokal dan sumber biogenik. Partikel ultrafine

ditimbulkan oleh pembakaran, reaksi proses

suhu tinggi, dan reaksi

atmosferik.
Daun dengan bundel vaskular yang membawa air, mineral, dan
karbohidrat melalui pohon. Stomata daun mengendalikan dengan menjaga
sel yang dapat membuka dan menutup udara. Particulate Matter masuk ke
dalam daun melalui stomata oleh difusi dan keluar daun, juga PM ditransfer
dari atmosfer

yang didepositkan ke bagian pohon. Akibatnya akan

berpengaruh pada sifat fisika dan kimia tanaman. Deposit polutan udara
pada tanah dan tanaman dapat mengakibatkan perubahan kandungan nutrien
tanah di sekitar tanaman. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan
tanaman (Ajuru et al, 2014).
Becket, Smith, and Taylor (2000) menjelaskan penelitiannya tentang
efek/dampak manfaat pohon yang dapat menangkap sejumlah partikel yang
merusak kesehatan dari atmosfer sehingga dapat menjaga kualitas udara
lokal. Masing-masing jenis pohon mempunyai kemampuan menangkap
partikel debu yang berbeda-beda, dari diameter partikel 10 sampai 2,5 µm,
2,5 sampai

1 µm, dan lebih kecil dari 1 µm). Pohon-pohon tersebut

menangkap debu yang beterbangan pada jalan yang sibuk.
Menurut Ramesh (2014), debu semen yang ditimbulkan pada
pembuatan semen merupakan polutan berbahaya bagi lingkungan di
sekitarnya. Peningkatan konsentrasi debu pada daun dapat mengakibatkan
penurunan fotosintesis, menutup stomata, dan utamanya mengurangi
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pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pengambilan sampel daun
dilakukan pada 3 lokasi pada jarak 0-500 m, 500-1.000 m, dan 1.000-1.500
m dari lokasi industri semen di kawasan industri Ariyalur. Pada waktu yang
sama juga mengambil

sampel tanah. Pada penelitian ini menghasilkan

kesimpulan bahwa parameter logam berat pada sedimen permukaan
daripada sedimen bawah.
Observasi dan analisa didasarkan pada penggunaan SEM (Scanning
Electron Microscope) micrograph dapat menghasilkan dampak polusi yang
disebabkan

oleh emisi debu

semen dari pabrik semen atas diversitas

tanaman yang ada di sekeliling pabrik. Analisis SEM dapat menunjukkan
deposit yang berbeda-beda pada daun-daun yang diambil sebagai sampel
(Oran and Zahra, 2014).
Menurut Zimwara et al (2012), ada jenis peralatan dan teknologi
pengendali polusi udara yang sudah digunakan pada area industri semen
yaitu:
a. Flexible Pulse Jet Filters
Gas mentah masuk ke kompartemen filter via inlet dan selanjutnya ke
filter bag.
b. Electrostatic Pricipitators
Peralatan

electrostatic

precipitator

ini

menggunakan

kekuatan

eletrostatis untuk memisahkan debu dari gas penghisap. Menggunakan
elektode pemisah, partikel yang negatif dilepaskan

dan dapat

dipisahkan berdasarkan elektrode yang terkumpul. Partikel dilepaskan
dari elektrode pengumpul menuju hoper debu.
c. Wet scrubbers
Pada wet scrubbers, aliran gas yang sudah terpolusi dibawa dan kontak
dengan cairan yaitu dengan disemprot dengan cairan, dan cairan akan
menangkap debu.

Menurut Abishek dan Ramachandran (2015), industri semen
menimbulkan biliun ton debu per tahun dan ini merupakan tugas untuk
menjaga agar tidak keluar ke atmosfer. Dengan berbagai metode
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pengendalian debu maka emisi debu semen semakin turun dari tahun ke
tahun. Biasanya menggunakan high efficiency cyclone/multi cyclones, fabric
filters (FF), , Electrostatic Precipitator (ESP), dan tipe variasi baghouses.
Sedangkan menurut Khattak, et al (2015), ada 5 tipe disain teknik
pengendalian partikulat yaitu:
a. Gravity settling chamber
Alat ini bekerja berdasarkan gravity settling dan digunakan hanya untuk
partikel sangat besar yaitu lebih besar dari 75 µm.
b. Mechanical collectors
Alat ini menggunakan partikel inersia untuk mengumpulkan debu.
Partikel-partikel berdiameter besar melewati hopper di bawah pipa
siklon ketika aliran gas mengalir dan keluar ke pipa.
c. Particulate wet scrubbers
Bejana scrubber wet merupakan salah satu dari sistem wet scrubber.
Kebanyakan

Wet

scrubber

mempunyai

efisiensi

tinggi

pengendalian baik partikulat matter maupun polutan gas.

pada
Debu

disemprot dengan air sehingga debu akan terikut oleh air.
d. Electrostatic precipitator;
Merupakan alat pengumpul partikulat yang merubah partikel dari aliran
gas menggunakan energi. Alat ini mempuyai efisiensi tinggi dalam
merubah fne partikel matter dari debu dan asap dari aliran gas
e. Fabric filters.
Merupakan filter pabrik yag dipasang pada areal pabrik.

Menurut Central Pollution Control Board (CPCB), bahwa proses
emisi perlu dibuat lebih kecil dari 50 mg/Nm 3 dalam tahun 2015 dan perlu
dibuat lebih kecil dari 30 mg/Nm3 dalam tahun 2016.

Penggunaan

cyclone/multi cyclones dan ESP tidak dapat mencapai angka penurunan
emisi tersebut. Penggantian ESP dengan pleated baghouse dapat menekan
proses emisi ke 30 mg/Nm3.
Baghouse menggunakan filter untuk memisahkan partikulat-partikulat
debu dari gas-gas berdebu. Peralatan ini mempunyai efisiensi yang besar
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efektif yang besar untuk menjadi tipe pengumpul debu. Efisiensi

pengumpulan

debunya

lebih

dari

99%

untuk

debu

very

fine

particulate/partikulat sangat halus.
Menurut Skodras (2015) Elektrostatic Precipitator adalah salah satu
teknologi

untuk

mengubah

partikel-partikel

berbahaya.

ESP

mengkombinasikan antara elektrik, aliran fluida, dan aliran partikel. Partikel
debu yang dikumpulkan dengan kekuatan Coulomb, tetapi masih di bawah
pengaruh influence interaksi momentum dengan aliran gas yang
aerodinamik.
Menurut Mizuno (2000), Electrostatic precipitator (ESP) adalah teknik
mengubah partikel

tersuspensi

dalam

gas

menggunakan tenaga

electrostatic. ESP digunakan pada berbagai industri seperti utilitas boiler,
kiln semen, dan lain-lain, juga digunakan untuk pembersihan udara dalam
rumah, kantor, rumah sakit, dan pabrik-pabrik proses pembuatan makanan.
ESP dapat dioperasikan dengan efisiensi pengumpulan debu yang tinggi
yaitu biasanya mencapai 99%, konsumsi tenaga yang rendah karena
penurunan tekanan yang rendah yaitu <1.000 Pa, densitas rendah yaitu 0,3
mA/m2. Partikel submikrometer (diameter <1 µm) juga dapat dikumpulkan
dengan efektif. Ini kelebihan ESP penting karena

menghasilkan biaya

operasional yang rendah.
Menurut Berhe (2000) aspek-aspek lingkungan berinteraksi dengan
lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini bertujuan agar pabrik dapat
mengendalikan dan memantau ukuran-ukuran yang menjadi aspek
lingkungan tersebut.
Pabrik

semen

kebanyakan

sudah

memasang

alat

untuk

mengendaikan/menangkap partikulat debu pada areal pabrik. Peralatan
tersebut yaitu filter bags dan electrostatic precipitor. Filter bags dapat
menangkap partikulat debu dalam jumlah banyak, namun dengan
berjalannya waktu, ternyata alat tersebut dirasakan masih belum optimal.
Kemudian diciptakan electrostatic precipitor (ESP). ESP ini mempunyai
kinerja yang baik, namun ternyata masih ada debu halus yang terikut dalam
udara yang keluar melalui cerobong. Hal ini berakibat debu-debu halus
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tersebar ke lingkungan sehingga timbul berbagai dampak seperti ISPA pada
masyarakat yang menghisap debu-debu halus tersebut.
Menurut Suhariyono (2003), penyebaran debu dipengaruhi oleh:
a.

Suhu;

b.

Kelembaban;

c.

Arah angin;

d.

Kecepatan angin.

e.

Curah hujan;

Selain faktor tersebut, penyebaran limbah debu juga dipengaruhi oleh :

6.

a.

Jarak obyek terhadap lokasi pabrik;

b.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pepohonan berdaun lebat.

Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena
Pada obyek penelitian pabrik semen yaitu PT. Semen Indonesia (Persero)
Tbk. dan sekitarnya ini, dapat dipilahkan dari 3 komponen lingkungan hidup
yaitu sebagai berikut:
a. Komponen Abiotik terdiri dari udara, air, tanah, bangunan;
b. Biotik terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang ada di lokasi
pabrik maupun di sekeliling pabrik;
c. Culture/budaya terdiri dari pekerjaan/mata pencaharian masyarakat,
tingkat pendidikan, dan budayanya.

7.

Azas Dasar Lingkungan Hidup
Menurut Soeriaatmaja (1997), disertasi ini sesuai dengan Azas Dasar Ilmu
Lingkungan yaitu azaz ke 5 yaitu:
“Ada 2 jenis sumber alam dasar yaitu sumber alam yang pengadaannya:
1.

Dapat merangsang penggunaan seterusnya.

2.

Tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut.”
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8. Analisis Korelasi Menghitung Nilai C dan Efisiensi Removal
Pada penelitian ini dapat dilakukan analisis korelasi menghitung nilai C
(konsentrasi debu yang tertangkap oleh kabut) dan efisiensi removal Alat
Penangkap Debu Metode Pengkabutan. Analisis ini dapat didekati dengan
persamaan berikut dan berdasarkan konstanta pada persamaan tersebut maka
akan dapat diketahui pengaruh variabel tersebut terhadap

nilai efisiensi

removal Alat Penangkap Debu Metode Pengkabutan (η) sebagai berikut:
η = k . Reua . Reab . (Dn/Dp)c . (L/Dp)d. (Z/Dp)e ........................................(1)
Dimana:
η = Efisiensi removal = [(Co-C1)/Co], [(µg/m3)/(µg/m3)], tanpa satuan
Co = konsentrasi debu sebelum dilewatkan ke alat penangkap debu, µg/m3.
C1 = konsentrasi debu sesudah dilewatkan ke alat penangkap debu, µg/m 3.
C = konsentrasi debu yang tertangkap alat penangkap debu, µg/m 3.
Reu = Bilangan Reynold udara = (Dp . Vu linier . ρudara) /µudara
Rea = Bilangan Reynold air

= (Dn . Va linier . ρair) /µair

k, a, b, c, d, e = konstanta
Dp = Diameter pipa kolom, m
Dn = Diameter nozle, m
L = Jarak antara sprayer terhadap kolom, m
Z = Jarak ujung atas kolom terhadap alat ukur, m
Pada variabel penelitian, Vu merupakan kecepatan linier dengan satuan
m/menit, lalu dikonversi menjadi m/jam. Sedangkan Va merupakan
kecepatan volumetris air dengan satuan ml/menit, lalu dikonversi menjadi
m3/jam. Untuk merubah menjadi kecepatan linier air maka kecepatan
volumetris air dibagi dengan luas penampang pipa selang air (A) yang
diameter pipa selang = 5 mm sehingga satuan Va = m/jam.
ρudara = densitas udara, kg/m3 ; ρair = densitas air, kg/m3
µudara = viskositas udara, kg/s.m
µair = viskositas air, kg/s.m
Untuk menentukan nilai besaran-besaran di atas maka dibuat tabel olah data
dengan program excel yang ada pada lampiran 3 Tabel L.3.12 Perhitungan
olah data hubungan variabel penelitian dengan konsentrasi debu semen yang
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tertangkap kabut. Selanjutnya nilai k, a, b, c, d, dan e dapat ditentukan
nilainya dengan metode Scilab (Marnoto, T., 2010). Persamaan (1) menjadi:
Ln η = (Ln k) (Ln Reua) (Ln Reab) (Ln (Dn/Dp)c ) (Ln (L/Dp)d ) (Ln (Z/Dp)e )
Ln η = (Ln k)+(a.Ln Reu)+(b.Ln Rea)+(c.Ln (Dn/Dp))+(d.Ln (L/Dp))+
(e.Ln (Z/Dp))..........(2)
Jika :
Y=Ln η; R=Ln k; X1= Ln Reu ; X2= Ln Rea

;X3= Ln (Dn/Dp) ;

X4= Ln (L/Dp) ;X5= Ln (Z/Dp)
Maka persamaan (2) menjadi:
Y= R + aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + eX5 ..........................................................(4)
Lalu persamaan diturunkan berdasarkan R, a, b, c, d, dan e .
NR + a∑X1 + b∑X2 + c∑X3 + d∑X4 + e∑X5 = ∑Y ....................................(5)
∑X1 R + a∑X1.X1 + b∑X1.X2 + c∑X1X3 + d∑X1X4 + e∑X1X5 = ∑X1Y ...(6)
∑X2 R + a∑X2X1 + b∑X2X2 + c∑X2X3 + d∑X2X4 + e∑X2X5= ∑ X2Y ....(7)
∑X3 R + a∑X3X1 + b∑X3X2 + c∑X3X3 + d∑X3X4 + e∑X3X5 = ∑ X3Y ...(8)
∑ X4 R + a∑X4X1 + b∑X4X2 + c∑X4X3 + d∑X4X4 + e∑X4X5 = ∑ X4Y ...(9)
∑ X5 R + a∑X5X1 + b∑X5X2 + c∑X5X3 + d∑X5X4 + e∑X5X5 = ∑ X5Y ..(10)
Selanjutnya dibuat matriks:
Matriks 1
N

∑X1

∑X2

Konstanta
∑X3

∑X4

Matriks 2

∑X5

R

∑Y

∑X1 ∑X1.X1 ∑X1.X2 ∑X1X3 ∑X1X4

∑X1X5

a

∑X1Y

∑X2 ∑X2X1 ∑X2X2 ∑X2X3 ∑X2X4

∑X2X5

b

∑X2Y

∑X3 ∑X3X1 ∑X3X2 ∑X3X3 ∑X3X4

∑X3X5

c

∑X3Y

∑X4 ∑X4X1 ∑X4X2 ∑X4X3 ∑X4X4

∑X4X5

d

∑X4Y

∑X5 ∑X5X1 ∑X5X2 ∑X5X3 ∑X5X4

∑X5X5

e

∑ X5Y

Selanjutnya data penelitian diolah dengan excel dan perhitungan di atas
dimasukkan ke program Scilab untuk menentukan nilai k, a, b, c, d, dan e.

B. Penelitian Yang Relevan
Penelitian-penelitian yang relevan yang pernah dilakukan yang
berkaitan dengan debu semen adalah sebagai berikut:
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Tabel 12. Penelitian Yang Relevan
No.
1

Peneliti

Judul dan
Lokasi Penelitian
Khairiah, Taufik
2012
Analisis konsentrasi debu
Ashar, Devi Nuraini (Penelitian) dan keluhan kesehatan
Santi
pada masyarakat di
sekitar pabrik semen di
Desa Kuala Indah,
Kecamatan Sei Suka,
Kabupaten Batubara
tahun 2012
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Tahun

Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis
konsentrasi debu dan
keluhan kesehatan pada
masyarakat di sekitar
pabrik semen di Desa
Kuala Indah,
Kecamatan Sei Suka,
Kabupaten Batubara
tahun 2012

Metode

Hasil Penelitian

Disain cross-sectional a. Konsentrasi debu
yang bersifat
di pemukiman
deskriptif.
warga di sekitar
Teknik pengambilan
pabrik semen
sampel dengan metode
masih berada
purpossive sampling.
dibawah nilai
Analisis data
BML, meskipun
menggunakan data
pada
primer berupa hasil
kenyataannya
pengukuran
banyak debu
konsentrasi debu dan
semen yang
kuisioner keluhan
beterbangan.
kesehatan yang
b. Keluhan
dialami masyarakat
kesehatan yang
sekitar pabrik semen
paling banyak di
secara bersama untuk
alami oleh
mendapatkan
responden yaitu
gambaran tentang
iritasi kulit
pencemaran udara
sebesar 73,7%
oleh debu yang
responden.
dihasilkan oleh pabrik
semen di Desa Kuala
Indah, Kecamatan Sei
Suka, Kabupaten
Batubara.

library.uns.ac.id
No.
2

Peneliti
Saraswati
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Tahun
2000
(Tesis)

Judul dan
Tujuan Penelitian
Lokasi Penelitian
Penerapan RKL dan RPL a. Mendapatkan
pada industri semen (studi
gambaran kondisi
kasus PT. Semen Gresik
hasil pelaksanaan
Persero (Tbk) Pabrik
kerja (performance)
Tuban I, II, III Jawa
pihak perusahaan
Timur)
dengan mengkaji
sejauh mana
keberhasilan RKL
dan RPL diterapkan
pada PT Semen
Gresik Persero (Tbk)
Pabrik Tuban I, II,
III.
b. Mengetahui kendala
dan tantangan PT
Semen Gresik
Persero (Tbk) Pabrik
Tuban I, II, III dalam
penerapan RKL dan
RPL.
c. Mengetahui nilai
tambah yang
diperoleh dalam
penerapan RKL dan
RPL.
d. Mengetahui upaya
proaktif pengelolaan
lingkungan pihak
industri.

59
Metode

Hasil Penelitian

Jenis penelitian yang
a. Hasil penilaian
dilakukan merupakan
gambaran realisasi
studi kasus.
pelaksanaan RKL
Metode penelitian
dan RPL di PT
yang digunakan adalah
Semen Gresik
deskriptif kualitatif
Persero (Tbk)
dalam bentuk
Pabrik Tuban I, II,
pembobotan dan
III sudah mencapai
persentase.
89,81%. Dengan
Pengumpulan data
demikian secara
primer dengan cara
umum PT Semen
survei melalui
Gresik telah
penyebaran kuisioner
berhasil di dalam
di lingkungan pabrik
pengelolaan dan
dan pada masyarakat
pemantauan
sekitarnya, sedangkan
lingkungan,
data sekunder
sehingga dapat
diperoleh dari
dijadikan contoh
dokumentasi pabrik
bagi industri semen
dan instansi terkait.
lainnya.
Analisis data
b. Sampai saat ini PT
dilakukan dengan
Semen Gresik
menilai tingkat
Persero (Tbk)
keberhasilan
Pabrik Tuban I, II,
penerapan RKL dan
III tidak mengalami
RPL relatif terhadap
kendala atau
elemen-elemen
tantangan yang
kuisioner yang diberi
serius dalam
bobot. Cara penilaian
penerapan RKL dan
dengan metode
RPL.

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian

60
Metode
pendekatan Proses
Hirarki Analisis
(PHA) memakai
program komputer
software expert
choice.

3

Gatot Suhariyono,
M. Sri Saeni,
Ahmad Bay

Bab II. Landasan Teori

2003
Analisis tingkat bahaya
(Penelitian) partikel debu PM10 dan
PM2,5 terhadap kesehatan
penduduk di sekitar
pabrik semen, CiteureupBogor

Untuk menganalisis
tingkat bahaya partikel
debu PM10 dan PM2,5
terhadap kesehatan
penduduk di sekitar
pabrik semen,
Citeureup-Bogor

Hasil Penelitian

c. Penerapan RKLRPL di industri
semen selain
bermanfaat bagi
perusahaan secara
keseluruhan, juga
bermanfaat bagi
penduduk setempat
dengan terciptanya
sumber mata
pencaharian dalam
pemanfaatan hasil
pengelolaan
lingkungan pabrik.
d. Upaya proaktif PT
Semen Gresik
Persero (Tbk)
dalam pengelolaan
dan pemantauan.
Teknik pengambilan
a. Secara
sampel dengan metode
keseluruhan hasil
purpossive sampling.
pengukuran
Pengukuran distribusi
konsentrasi
diameter partikel debu
partikel debu
PM10 dan PM2,5
PM10 dan PM2,5 di
dilakukan di rumahrumah-rumah
rumah dengan empat
sekitar pabrik
arah mata angin pada
semen dan di
berbagai jarak dengan
pinggir jalan
titik pusat di Plant satu
melebihi baku

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian

61
Metode
parik semen di
Ceuteureup Bogor.
Analisis data
menggunakan data
primer berupa hasil
pengukuran
konsentrasi debu di
sekitar pabrik semen.

4

Yulina P.T.,
Bernadus S.L.,
Rahayu H.A.

Bab II. Landasan Teori

2015
Hubungan antara paparan
(Penelitian) debu dengan kejadian
gangguan saluran
pernafasan pada
masyarakat Kelurahan
Kairagi Satu Lingkungan

Untuk menganalisis
hubungan antara
paparan debu dengan
kejadian gangguan
saluran pernafasan pada
masyarakat Kelurahan

Penelitian ini
menggunakan jenis
penelitian survei
analitik dengan
penelitian cross
sectional study (desain

Hasil Penelitian
mutu udara
ambien.
b. Konsentrasi
partikel debu
PM10 dipinggir
jalan lebih besar
daripada
konsentrasi PM10
di rumah-rumah.
c. Konsentrasi
partikel debu
PM10 rata-rata di
rumah-rumah
sebelah utara
pabrik semen
lebih tinggi
daripada
konsentrasi PM10
dari arah lain
dengan
konsentrasi
tertinggi berada
pada jarak
3.000m.
a. Pengukuran
paparan debu di
Kelurahan Kairagi
Satu Lingkungan
3 Kota Manado,
hasil

library.uns.ac.id
No.

5

Peneliti

Dhidhi Teguh
Wiyono

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

1999
(Tesis)

Judul dan
Lokasi Penelitian
3 Kota Manado.

Strategi produk semen
menghadapi era
globalisasi (studi kasus
pada PT. Semen Gresik
(Persero) Tbk. Pabrik
Tuban

Tujuan Penelitian
Kairagi Satu
Lingkungan 3 Kota
Manado.

Untuk meneliti strategi
produk semen
menghadapi era
globalisasi (studi kasus
pada PT. Semen Gresik
(Persero) Tbk. Pabrik
Tuban

62
Metode

Hasil Penelitian

potong lintang).
Teknik pengambilan
sampel dengan metode
purpossive sampling.
Pengambilan data
primer berupa
pengukuran paparan
debu pada 10 titik dan
pengisian kuisioner
pada masyarakat
Kelurahan Kairagi
Satu Kota Manado.
Analisis data
menggunakan data
primer berupa hasil
pengukuran paparan
debu dan kusioner ,
lalu dilakukan analisis
Bivariat yaitu analisis
hubungan antara
papaan debu terhadap
gangguan saluran
pernafasan.
Teknik pengambilan
data dengan cara
observasi kondisi
eksternal dan internal
perushaan.
Analisis matriks
SWOT tehadap

pengukurannya
mempunyai 2
kategori sedang
dan kategori
ringan.
b. Sebesar 45
responden
(64,3%)
mengalami
gangguan saluran
pernafasan.

Berdasarkan hasil
analisis Matriks
Eksternal-Internal
maka posisi PT.
Semen Gresik
(Persero) Tbk. Pabrik
Tuban dalam

library.uns.ac.id
No.

6

Peneliti

Timoticin Kwanda

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

2003
Pembangunan
(penelitian) permukiman yang
berkelanjutan untuk
mengurangi polusi udara.

Tujuan Penelitian

Untuk merencanakan
pembangunan
permukiman yang
berkelanjutan untuk
mengurangi polusi
udara.

63
Metode

Hasil Penelitian

kondisi lingkungan
eksternal dan internal
perusahaan untuk
mengetahui kekuatan,
kelemahan, ancaman,
dan peluang.
Matriks internaleksternal untuk
menentukan posisi
bersaing PT. Semen
Gresik (Persero) Tbk.
Pabrik Tuban

persaingan bisnis
semen berada pada
Sel VI, artinya harus
melakukan strategi
Retrenchment yaitu
perusahaan harus
melakukan efisiensi
di semua lini serta
menjual salah satu
unit bisnis yang tidak
menguntungkan.
Berdasarkan analisis
matriks SWOT maka
ada 4 alternatif
strategi yang
disarankan yaitu
Strategi SO, Strategi
WO, Strategi ST,
strategi WT.
Untuk mengatasi
masalah polusi udara
yang ditangani
adalah:
Mengurangi
konsumsi energi dan
mencari energi
alternatif yang lebih
bersih.
Mengurangi polusi
udara dengan cara

Termasuk jenis
penelitian yang
didasarkan pada studi
pustaka.
Data yang digunakan
untuk penelitian
merupakan data
sekunder.

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian

64
Metode

7

Richards, G. dan
Agranovski, I.E.

2015

Air emission from the cocombustion of alternative
derived fuels within
cement plants: Gaseous
pollutants (Article),
Australia

Meningkatkan efisiensi
pembakaran bahan
bakar.

Studi pustaka dengan
menggabungkan
berbagai acuan yang
saling mendukung.

8

Bhuiyan, A.A. and
Naser, J.

2015

Computational modelling
of co-firing of biomass
with coal under oxy-fuel

Mempelajari
pemodelan komputasi
pembakaran biomassa

Studi pustaka dengan
menggabungkan
berbagai acuan yang

Bab II. Landasan Teori

Hasil Penelitian
pembangunan ruang
terbuka hijau (RTH),
pembangunan
bangunan dan
permukiman yang
berkelanjutan serta
sistem transportasi
umum yang ramah
lingkungan.
Monitor gas emisi
udara dari 10 rotary
kiln yang digunakan
dalam pembuatan
semen menunjukkan
keperluan energi yang
banyak dan agar
melindungi dari
kerusakan limbah
berbahaya, biaya
pengelolaan limbah
berbahaya, dan lainlain, mereduksi bahan
bakar fosil, dan
melihat
keseimbangan antara
perspektif lingkungan
dan ekonomi.
Utilitas biomassa
pembakaran bahan
bakar memberikan

library.uns.ac.id
No.

9

Peneliti

Yin, C.

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

2016

Judul dan
Lokasi Penelitian
condition in a small scale
furnace (Article)

Effects of moisture
release and radiation
properties in pulverized
fuel combustion: A CFD
modelling
study (Article); Denmark

Tujuan Penelitian

65
Metode

dengan kondisi bahan
bakar dalam furnace
skala kecil.

saling mendukung.

Mempelajari efek
kelembaban yang
keluar dan sifat-sifat
radiasi

Studi pustaka dengan
menggabungkan
berbagai acuan yang
saling mendukung.

Hasil Penelitian
pilihan signifikan
untuk mitigasi emisi
gas rumah kaca.
Hubungan suhu
nyala api dan suhu
keluar furnace
terhadap aliran total
normal (NTF) dan
oksigen normal (NO)
dijelaskan.
Range pekerjaan
pembakaran 20%
biomassa merupakan
rasio recycle
optimum (RR) untuk
suhu nyala dan
perpindahan panas
radiasi.
Akhirnya karbon
yang tidak terbakar
dalam abu diprediksi
akan terbang keluar.
Untuk gas
pembakaran bahan
bakar merupakan
radiasi partikel, lebih
banyak model generik
untuk gas radiasi
secara alami dan
benar mengako-

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian
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Metode

10

Bishop, G.

2011

Fast and dust-free
delivery (Article)

Mempelajari
pengiriman/pemindahan
semen yang bebas debu
dan cepat

Studi pustaka dengan
menggabungkan
berbagai acuan yang
saling mendukung.

11

Richards, G.,
Agranovski, I.E.

2016

Influence of CoCombustion of
Alternative Derived Fuels
on Air Emission from
Cement Plants:
Particulates and Trace
Species (Article)

Mempelajari pengaruh
pembakaran bahan
bakar alternatif
terhadap emisi udara
dari pabrik semen,
khususnya partikulat.

Studi pustaka dengan
menggabungkan
berbagai acuan yang
saling mendukung.

Bab II. Landasan Teori

Hasil Penelitian
modasi perubahan
kondisi pembakaran.
Variasi konsentrasi
CO2 dan H2O dalam
nyala api dan
termasuk dampak dari
gas-gas yang lain.
Operasi transportasi
semen menimbulkan
dampak terhadap
lingkungan. Pada
intake dan discharge
semen dibuat
peralatan otomatis.
Dua silo storage
kapasitas tinggi diisi
secara langsung dari
wagon kereta dengan
tekanan tinggi.
Pembakaran bahan
bakar diidentifikasi
merupakan kunci
parameter-parameter
proses yang
berkontribusi dalam
emisi udara yaitu
pembakaran
sempurna/komplet;
persen material yang
terbakar; nilai kalor

library.uns.ac.id
No.

12

Peneliti

Mediastika, C.

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

2002

Judul dan
Lokasi Penelitian

Memanfaatkan Tanaman
Untuk Mengurangi Polusi
Particulate Matter ke
Dalam Bangunan
Lokasi : Sagan Kidul
Yogyakarta
Jurnal Dimensi Teknik
Arsitektur Vol. 30 No. 2,
Desember 2002 : 159-166

Tujuan Penelitian
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Metode

Hasil Penelitian

bahan bakar precalciner dan
kecepatan
pembakaran, suhu
nyala, material, dan
gas; perbandingan
udara dan bahan
bakar.
Mengetahui efektifitas
Eksperimental
a. Tanaman uji
tanaman pagar dengan
lapangan untuk
memiliki
karekter permukaan
mengukur kemampuan
kemampuan
daun tertentu sebagai
4 spesies tanaman
mereduksi
penyaring partikel halus (Duranta repens,
cemaran partikulat
pada bangunan
Polyscias fruticosa,
dalam bangunan
Stephanotis floribunda
dengan
dan Scindapsus sp)
mengendapkannya
yang biasa digunakan
pada permukaan
sebagai pagar dalam
daun.
mengendapkan
b. Tanaman Duranta
pertikel halus. Tidak
repens dan
dilakukan uji
Stephanotis
pendahuluan terlebih
floribunda
dahulu dan digantikan
memiliki
dengan
kemampuan
mempertimbangkan
reduksi partikulat
faktor klimatologi
lebih tinggi
c. Daun dengan bulubulu halus pada
bagian permukaan
memiliki

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian

13

Suhariyono, G dan
Wiyono, M.

2003

Distribusi Diameter
Partikel Debu PM10 dan
PM2,5 Dalam Udara
Sekitar Kawasan Pabrik
Semen, Citeureup, Bogor
Prosiding Seminar Aspek
Keselamatan Radiasi dan
Lingkungan Pada Industri
Non Nuklir, Jakarta 18
Maret 2003

Menganalisis distribusi
diameter partikel debu
PM10 dan PM2,5 di
daerah pemukiman
sekitar kawasan pabrik
semen Citeureup Bogor

14

Ferreira, A.B.,
Santos, J.O., Souza,
S.O., Junior, W.N.S
and J.P.H. Alves

2012

Use of Passive
Biomonitoring to
Evaluate The
Environmental Impact of
Emission From Cement
Industries in Sergipe
State, Northeast Brazil
Microchemical Journal
103 (2012) : 15-20

Menginvestigasi polusi
disekitar Kota
Laranjeiras dan Nossa
Senhora do Socorro
(Sergipe State, Brazil)
akibat dua industri
semen melalui analisis
kandungan logam pada
kulit tanaman

Bab II. Landasan Teori
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Metode

Partikel debu
disampling dari area
pemukiman dengan
cascade impactor.
Variasi radius : 500,
1000, 1500, 2000,
2500 dan 3000 m.
Analisis statistik
dengan regresi linier
berdasarkan grafik log
probability
Sampel dikumpulkan
dari kulit pohon yang
berada di sekitar
pabrik semen di
Sergipe State (64
pohon) dengan lokasi
terlebih dahulu
direkam dengan
perangkat GPS. Kulit
pohon dikumpulkan
dengan menggerus
batang dan
membersihkan dari
jamur serta kotoran.
Analisis kandungan

Hasil Penelitian
kemampuan lebih
baik dalam
mengendapkan
partikulat
Distribusi PM10 (0,44,7 µm) pada
pemukiman 17,91%
dari keseluruhan debu
total. Sedangkan
untuk PM2,5 (0,42,1µm) memiliki
persentase 12,27%
dari berat debu total

a. Penggunaan kulit
pohon sebagai
bioindikator
efektif untuk
analisis dampak
lingkungan
b. Emisi dari dua
industri semen
berskala besar di
Sergipe State
memberikan
dampak
lingkungan yang
substansial bahkan
untuk lokasi yang

library.uns.ac.id
No.

15

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Buffoni, A., Silli, V. 2013
and Manes, F.

Bab II. Landasan Teori

Judul dan
Lokasi Penelitian

Air Pollution Removal by
Urban Green in Milan
Town Centre, Result
From Model Estimations
and Air Quality
Measurement
Paper dalam 16th
European Forum on
Urban Forestry Milano,
Italy 7-11 Mei 2013

Tujuan Penelitian

Melakukan penelitian
pendahuluan dan
estimasi pengurangan
polutan partikulat (PM)
oleh hutan kota di
kawasan Kota Milan,
Italia

69
Metode

Hasil Penelitian

logam dengan EDXRF
jaraknya cukup
(X ray flourescence
jauh
spectrometry). Hasil
EDXRF dianalisis
dengan statitik untuk
menghitung
enrichment factor.
Hasil akhir berupa
peta distribusi polusi
pabrik semen
berdasarkan
kandungan pada kulit
pohon.
Data tanaman hutan
a. Berdasarkan
kota melalui
model, reduksi
inventarisasi primer,
partikulat
pengurangan polutan
didominasi oleh
oleh hutan kota
kelompok pohon
dianalisis dengan
decidious
pemodelan UFORE
b. Konifer
(The Urban Forest
menunjukkan
Effect)
tangkapan PM10
dikombinasikan
terbesar diikuti
dengan hasil
oleh kelompok
pengukuran langsung
tanaman evergreen
polusi partikulat di
broadleaves
Milan
c. Reduksi PM10
tahunan oleh
pohon di Kota
Milan menurut

library.uns.ac.id
No.

16

Peneliti

Dziezanowski, K.,
Popek, R.,
Gawronska, H.,
Saebo, A., and S.W.
Gawronski

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

2011

Judul dan
Lokasi Penelitian

Deposition of
Particulates Matter of
Different Size Fractions
on leaf Surfaces and
Waxes of Urban Forest
Species
Lokasi : Warsawa,
Polandia
International Journal of
Phytoremidiation, 13 :
1037-1046, 2011

Tujuan Penelitian

Mendeterminasikan
kuantitas partikulat
yang terdekomposisi
pada lembaran daun 8
spesies yang biasanya
ditanam pada kawasan
urban Polandia dengan
faktor pembeda :
a. Fraksi ukuran
partikulat,
b. Akumulasi partikel
pada permukaan
daun dan yang
terjebak dalam
lapisan lilin

70
Metode

Tanaman yang
dibandingkan adalah
kelompok pohon (Acer
campestre, Fraxinus
excelsior, Platanus x
hispanica, Tilia
cordata), kelompok
semak (Forsythia x
intermedia,
Physocarpus
opulifolius, Spirea
japonica) dan
kelompok merambat
(Hedera helix) yang
biasanya ditanam di
tepian jalan raya
Polandia. Partikulat
pada daun dianalisis
melalui filtrasi untuk
masing masing ukuran
(10-100µm, 2,5-10µm
dan 0,2-2,5µm).
Analisis total area
sampel daun
menggunakan Image
Analysis System.
Analisis hasil dengan

Hasil Penelitian

a.

b.

c.

d.

e.

pemodelan
UFORE adalah 30
ton (60%).
Seluruh tanaman
uji mengakumulasi
partikulat pada
seluruh ukuran di
permukaan
maupun dalam
bagian lilin
Deposit partikulat
terbesar adalah
berukuran 10100µm)
Partikulat
terdeposit di
bagian lilin
tergantung pada
spesies tanaman
dan fraksi debunya
Spesies paling
efektif mereduksi
partikulat adalah
Spiraea japonica
dan terendah
Platanus x
hispanica
Tanaman terbukti
mereduksi
cemaran partikulat

library.uns.ac.id
No.

17

Peneliti

Maher, B.A.,
Ahmed, I.A.M.,
Davison, B.,
Karloukovski, V.,
and R. Clarke

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

2013

Judul dan
Lokasi Penelitian

Impact of Roadside Tree
Lines on Indoor
Concentrations of Traffic
Derived Particulate
Matter
Lokasi : Lancaster,
Inggris
Journal of Environmental
Science and Technology
47 : 13737-13744,
November 2013

Tujuan Penelitian

71
Metode

menggunakan statistik
ANOVA dengan α
0,05
Mengetahui efektifitas
Pengamatan dampak
pemilihan tanaman jalur penanaman pohon
hijau dalam mengurangi pada kualitas udara
polusi indoor partikulat indoor skala lokal
dilakukan dengan
pemasangan secara
temporer jalur hijau
pada teras rumah
warga yang
berhadapan dengan
jalur perkotaan padat
Lancaster. Konsentrasi
PM indoor diukur
setelah 2 minggu
dengan kombinasi
pengukuran magnetik
kipas layar TV setiap
rumah, baik kontrol
maupun yang dipasang
jalur hijau artifisial.
Lokasi tangkapan PM
pada daun, ukuran dan
bentuk PM dianalisis
dengan SEM
(scanning electron
microscopy)

Hasil Penelitian
dan meningkatkan
kualitas udara
a. Nilai PM10 pada
pengamatan awal
seluruh rumah
bervariasi dari 150µg/m3
b. Pemasangan jalur
hijau mengurangi
0,5-2µg/m3
c. Data pengamatan
Grimm pada
seluruh PM
menunjukkan
penurunan nilai
setelah
pemasangan jalur
hijau
d. SEM
menunjukkan daun
dengan morfologi
permukaan kasar
dan berbulu halus
efektif mengurangi
PM
e. Bahaya PM salah
satunya karena
kandungan elemen
(termasuk logam

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian

18

Hofman, J.,
Bartholomeus, H.,
Calders, K.,
Wittenberghe, S.V.,
Wuyts, K., and
Samson, R.

2014

On The Relation Between
Tree Crown Morphology
and Particulate Matter
Deposition on Urban
Tree Leaves ; A GroundBased LIDAR Approach
Lokasi : Antwerp, Belgia
Jurnal Atmospheric
Environment 99 (2014) :
130-139, September 2014

Mengevaluasi pengaruh
variasi morfologi
mahkota pohon
(densitas daun)
terhadap jumlah deposit
tangkapan partikulat
sebagai bagian
penelitian tanaman
sebagai wahana
mitigasi pencemaran
oleh partikel atmosferik

19

Mo. L., Ma, Z., Xu, 2015
Y., Sun, F., Lun, X.,
Liu, X., Chen, J.,
and X. Yu

Assesing The Capacity of
Plant Species to
Accumulate Particulate
Matter in Beijing, China

Mengevaluasi deposit
partikulat material pada
daun dan lapisan lilin
dari 35 jenis tanaman di

Bab II. Landasan Teori
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Metode

Hasil Penelitian

berat) yang dibawa
terutama
kelompok coarse
Menggunakan
a. Secara umum,
pendekatan ground
pertambahan
based LIDAR,
kepadatan daun
morfologi tiga dimensi
menghasilkan
mahkota tanaman
reduksi pada
diamati dan
deposit debu
dibandingkan dengan
partikel atmosferik
hasil pengukuran
b. Meski terdapat
gravimetri deposit
reduksi, namun
partikulat pada daun.
dampak perbedaan
Deposit debu
morfologi
dibedakan pada 3
mahkota tanaman
ukuran fraksi debu
terhadap
yaitu >10, 3-10 dan
kemampuan
0,2-3µm
deposit debu tidak
signifikan (hanya
7%) jika
dibandingkan
pengaruh faktor
fisik seperti tinggi
tanaman, azimuth
dan lokasi
tanaman.
Sampel daun dari 35
a. Terdeteksi adanya
spesies tanaman
perbedaan
dikumpulkan secara
akumulasi PM
acak dari kawasan
antar spesies

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian
Jurnal PLoS ONE 10 (10)
: e01040664, 27 Oktober
2015

Tujuan Penelitian
Beijing, China

73
Metode

Hasil Penelitian

kampus Beijing
dengan spesies
Forestry University.
paling efektif
Kelompok tanaman
menyerap partikel
diamati adalah pohon
kecil adalah :
dan semak dengan
Cephalotaxus
kesamaan tinggi
sinensis,
tanaman dan direksi
Euonymus
daun. Faktor
japonicus,
lingkungan dianggap
Broussonetia
sama. Partikulat pada
papyriferar,
daun dianalisis dengan
Koelreuteria
filtrasi
paniculata dan
(Dzierzanowski, 2011)
Quercus variabilis
dan teknik SEM
b. Spesies dengan
(scanning electron
jumlah akumulasi
microscope). Analisis
PM total yang
statistik menggunakan
tinggi juga
K-Means Clustering
menunjukkan yang
dan ANOVA dengan
lebih tinggi pada
SPSS.
masing masing
ukuran partikel
nilai dibanding
spesies lain
c. Perbandingan
kemampuan reduk
si PM kelompok
pohon dan semak
tidak berbeda.
Namun, kombinasi
keduanya akan

library.uns.ac.id
No.

20

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

McDonald, A.G.,
2007
Bealey, W.J.,
Fowler, D.,
Dragosits, U.,
Skiba. U., Smith,
R.I., Donovan,
R.G., Brett, H.E.,
Hewitt, C.N., and E.
Nemitz

Bab II. Landasan Teori

Judul dan
Lokasi Penelitian

Quantifying The Effect of
Urban Tree Planting on
Concentrations and
Depositions of PM10 in
two UK conurbations
Lokasi : West Midlands
and Glasgow UK
Jurnal Atmospheric
Environment 41 (2007) :
8455-8467, December
2007

Tujuan Penelitian

Untuk mengestimasi
potensi penanaman
pohon wilayah urban
sebagai upaya mitigasi
pencemaran PM10
melalui simulasi model
transport atmosferik
dan deposisi PM10 di
dua wilayah con-urban

74
Metode

Penanaman pohon
disimulasi dengan
memodifikasi data
tutupan lahan dengan
analisis GIS dan
survey langsung.
Model transpot
atmosferik dan
deposisi PM10
dianalisis dengan
FRAME (The fine

Hasil Penelitian
lebih efektif dalam
reduksi PM di
permukaan tanah
d. Bentuk
pertumbuhan
tanaman dengan
lebih banyak bulu
bulu dan lapisan
kasar akan
mendukung
serapan PM
e. Permukaan
adaksial daun
mengumpulkan
partikulat lebih
banyak
dibandingkan
permukaan
abaksial
a. Prediksi
menggunakan
model
menunjukkan
penambahan
tutupan pohon di
West Midlands
sebanyak 3,7%
sampai 16,5%
menurunkan
rataan konsentrasi

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian
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Metode
resolution
atmospheric multipollutant exchange)
model

21

Nowak, D.J.,
Hirabayashi, S.,
Bodine, A., and R.

Bab II. Landasan Teori

2013

Modeled PM2,5 Removal
a. Mengestimasi
by Trees in Ten U.S Cities
konsentrasi PM2,5
and Associated Health
yang direduksi dan

Estimasi efek dan nilai
hubungan reduksi
PM2,5 pada 10 kota

Hasil Penelitian
PM10 primer
sebesar 10% atau
mereduksi PM10
sebanyak 110
ton/tahun. Jika
seluruh ruang
terbuka ditanami
pohon maka
berpotensi
mereduksi PM10
sebesar 200
ton/tahun
b. Untuk kawasan
Glasgow,
penambahan
pepohon 3,6%-8%
akan mereduksi
PM10 sebanyak 2%
atau 4 ton/tahun.
Jika dioptimalkan
hingga
penambahan
tanaman sebanyak
21%, maka akan
mereduksi PM10
sebanyak 13
ton/tahun
Jumlah total
konsentrasi PM2,5
yang direduksi oleh

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Hoehn

22

Mousavi, Z.,
Zarandi, S.M., Jozi,
S.A., and N.
Khorasani

Bab II. Landasan Teori

2014

Judul dan
Lokasi Penelitian
Effects
Lokasi : Atlanta,
Baltimore, Boston,
Chicago, Los Angeles,
Minneapolis, New York,
Philadelphia, San
Francisco dan Syracuse,
U.S
Jurnal Environmental
Pollution 178 (2013)
:395-402

Assesment of Particulate
Matter (PM) Emitted by
Cement Industry : A Case
Study in Shahroud
Lokasi : Shahroud, Iran
Research Journal of
Environmental Sciences 8
(3) : 155-160, 2014

76

Tujuan Penelitian

Metode

Hasil Penelitian

diresuspensi oleh
pohon pada 10 kota
di U.S
b. Menganalisis efek
knsentrasi PM2,5
termasuk
hubungannya dengan
dampak kesehatan
pada manusia

dianalisis melalui 4
metode yaitu :
a. Total area tutupan
daun dalam basis
waktu harian
(menggunakan i
Tree Eco Model)
b. Nilai fluktuasi dan
resuspensi harian
PM2,5 dari dan ke
dedaunan
c. Dampak reduksi
harian PM2,5 oleh
pohon terhadap total
PM2,5 di atmosfer
d. Dampak kesehatan
dan beban ekonomi
akibat konsentrasi
PM2,5 berdasar data
USEPA
Analisis konsentrasi
PM dalam udara
ambient dilakukan
menggunakan The
AERMOD Software.
Data pendukung
adalah data klimat
setempat. Variasi
waktu pengamatan 1,
3, 8 dan 24 jam serta

pepohonan pada 10
kota adalah antara 4,7
ton/tahun (Syracuse)
hingga 64,5 ton/tahun
(Atlanta). Senilai
dengan nilai
keuntungan tahunan $
1,1 juta (Syracuse)-$
60,1 juta (Atlanta),
mayoritas karena
penurunan angka
kematian manusia.
Rataan persentase
peningkatan kualitas
udara oleh tanaman
adalah 0,05% (San
Francisco) – 0,24%
(Atlanta).

Melakukan prediksi
beban emisi partikulat
material dari industri
semen yang berada di
Shahroud, Iran

a. Konsentrasi PM di
sekitar lokasi
pabrik semen
masih di bawah
baku mutu
pemerintah
setempat, bernilai
82,59 µg/m3/day
(55% dari standar)
b. Konsentrasi semen

library.uns.ac.id
No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian
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Metode
selama 1 bulan. Data
akhir ditampilkan
dalam bentuk spasial

23

Abu-Allaban, M.,
and H. Abu-Qudais

Bab II. Landasan Teori

2011

Impact Asessment of
Ambient Air Quality by
Cement Industry : A Case
Study in Jordan
Lokasi : Jordan Badia,
Amman, Jordania
Jurnal Aerosol and Air
Quality Research 11 :
802-810, 2011

a. Mengidentifikasi
dampak kualitas
udara industri semen
di kawasan Timur
Tengah dan Afrika
Utara
b. Mengasumsikan
beban dampak
pencemaran udara
dari rencana
pembangunan pabrik
semen modern di
Jordan Badia,
Jordania

Metode yang
dilakukan dengan
mengasumsikan emisi
pabrik semen (NOx,
SOx,TSP)
menggunakan model
AERMOD Software
dan
mengaplikasikannya
sebagai data beban
pencemar maupun
spasial.

Hasil Penelitian
dengan jumlah
besar akan
mengikuti arah
angin
c. Aktivitas pabrik
semen dianggap
tidak memberi
dampak signifikan
pada kualitas
udara khususnya
partikulat
a. Asumsi
memperkirakan
emisi yang
dihasilkan industri
semen Jordania
berada di bawah
batasan baku mutu
sehingga
dipandang tidak
berdampak
signifikan pada
kualitas udara
b. Konsentrasi TSP
terbesar
diperkirakan akan
dihasilkan dalam
proses limestone
quarry karena
adanya

library.uns.ac.id
No.

24

Peneliti

Zulfiqar Khattak,
Jamil Ahmad, Hafiz
Muhammad Ali,
Sifat Shah

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

2013

Judul dan
Lokasi Penelitian

Contemporary Dust
Control Techniques in
Cement Industry,
Electrostatic PrecipatorA Case Study
Lokasi : industrial zone in
Pakistan

Tujuan Penelitian

Mengkaji performa dari
teknik pengelolaan debu
industri semen
khususnya pada teknik
electrostatic
precipitator

78
Metode

Hasil Penelitian

Pengukuran performa
dan efisiensi teknik
menggunakan formula
dari Bundy, D.S dan
T.E.Hazen dengan
rumusan sebagai
berikut :

penambangan
pasir dan batu
yang
menghasilkan
banyak debu
c. Beban emisi TSP
tahunan (total)
diperkirakan
maksimum
200.000µg/m3,
sedangkan khusus
untuk PM10 adalah
maksimum 110
µg/m3
d. Mitigasi yang
disarankan adalah
dengan
menggunakan
penanaman pohon,
penyiraman air
dan pembershan
jalur transportasi
secara rutin
Semakin tinggi gas
flow rate, maka
tingkat pengumpulan
debu akan semakin
tidak efisien.
Semakin tinggi
kecepatan aliran

library.uns.ac.id
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Lokasi Penelitian
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Metode

dimana,
R : efisiensi
pengumpulan
A : electrodes
collection area
V : kecepatan aliran
udara (Vd)
Q : gas flow rate
25

Ramesh, V., John,
S. A.,
Koperuncholan, M.

Bab II. Landasan Teori

2014

Impact of Cement
Industries dust on
selective green plants : A
case study in Ariyalur
Industrial Zone India

Mengetahui tingkat
pencemaran
physiochemical dan
heavy metal pada area
sekitar industri semen

Pengambilan sampel
sedimen, air, dan
tanaman pada tiga
lokasi yang berbeda
dengan jarak 0-500 m,
500-1000 m, dan
1000-1500 m dari
industri semen.
Sebagai pembanding,
diambil pula sampel
tanah, air dan tanaman
pada area non
industrial.

Hasil Penelitian
udara, maka tingkat
pengumpulan debu
akan semakin efisien.

Parameter fisik-kimia
dan logam berat
tinggi pada
permukaan sedimen
dan air. Kondisi
lingkungan banyak
mengalirkan material
buangan dari pabrik
semen. Parameter
fisik kimia pada
tanaman diluar lokasi
industri
mengindikasikan
konsentrasi chl a, b,c
asam amino, protein,
dll lebih tinggi
dibanding lokasi
tanaman di sekitar
industri semen. Dan
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Sawsan A. Oran dan 2014
Hamad M. F. Abu
Zahra

27

Muhammad Zafar
Iqbal, Muhammad
Shafig

Bab II. Landasan Teori

2000

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian
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Metode

Hasil Penelitian

konsentrasi logam
berat pada tanaman di
sekitar industri semen
lebih tinggi dibanding
tanaman di luar lokasi
industri.
Impact of the cement dust Mengidentifikasi dan
Pengambilan sampel
Analisis SEM
emitted from south
Menganalisis polutan
lima daun pada lima
mengindikasikan
cement factory in
utama dari pabrik semen spesies tanaman secara banyak jenis elemen
Tafila/Jordan on plant
di Al Rashadeyeh Tafila acak di sekitar lokasi
debu yang tersimpan
diversity of the
Selatan Jordan, pada
pabrik semen. Serta
di daun seperti
surrounding area. Lokasi permukaan daun lima
pengambilan sampel
calsium, potasium,
: Tafila Jordania.
tanaman lokal liar.
kontrol di area sejauh aluminium dan
200 km dari pabrik
lainnya. Dan
semen. Penggunaan
konsentrasi kalsium
scanning electron
merupakan tertinggi
microscope (SEM) .
dibandingkan mineral
lainnya.
Periodical Effect of
Mengetahui daya
Biji tanaman yang siap Secara umum,
Cement Dust Pollution on tumbuh dari beberapa
tumbuh dari jenis
tanaman mengalami
The Growth of Some
tanaman yang terkena
Carissa carandas L.,
hambatan
Plant Species. Lokasi :
paparan polusi debu
Azadirachta indica L. pertumbuhan apabila
Karachi Pakistan
semen
A. Juss dan Delonix
terkena debu semen.
regia (Bojer) Raf
A. indica
disebarkan pada pot
memperlihatkan
cukup besar. Saat bibit reduksi jumlah daun
tumbuh pada
dan tinggi yang
ketinggian yang
signifikan selama 4
cukup, selanjutnya
minggu pengamatan,
dipindahkan pada pot
namun ranting tidak

library.uns.ac.id
No.
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Peneliti

Saravana Kumar R.,
Sarala Thambavani
D.
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digilib.uns.ac.id
Tahun

2012

Judul dan
Lokasi Penelitian

Effect of Cement Dust
Depositon on
Physiological behaviors
of some selected Plant
species. Lokasi RR Nagar
pabrik semen di
Virudhunagar,
Tamilnadu, India

Tujuan Penelitian

Mengetahui dampak
debu semen terhadap
beberapa sepesies
tanaman

81
Metode

Hasil Penelitian

tersendiri masingmasing. Selanjutnya 1
gram debu semen
ditaburkan pada setiap
tanaman dua kali
dalam seminggu, dan
satu tanaman tidak
ditaburkan debu
semen sebagai
tanaman kontrol.
Setiap tanaman
disiram air setiap hari.
Pada akhir minggu
tinggi tanaman dan
jumlah daun diukur.

menunjukkan
perubahan. Untuk
tanaman C. Carandas
berada di tingkat
kedua dalam
pengaruh debu
semen. Fisik tanaman
yang terpengaruh
adalah jumlah daun,
tinggi dan ranting.
Untuk D. regia tidak
ada pengaruh debu
semen terhadap
rantingnya, namun
memperlihatkan
pengaruh yang
signifikan pada
jumlah daun dan
ketinggian selama
lima minggu
pengamatan.
Hasil analisis sampel
menunjukkan bahwa
seluruh pigmen
tanaman yang diukur
mengalami reduksi
dibandingkan
tanaman kontrol.
Tingkat kematian
cabang muda yang

Lima spesies dominan
seperti Azadirachta
indica, Pongamia
pinnata, Delonix
regia, Polyalthia
longifolia and Ficus
religiosa di ambil pada
jarak 0-2500 meter
dari pabrik semen.

library.uns.ac.id
No.
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Peneliti

D. Zimwara, L.
Mugwagwa,T.R.,
Chikowore
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digilib.uns.ac.id
Tahun

2012

Judul dan
Lokasi Penelitian

Air Pollution Control
Techniques For The
Cement Manufacturing
Industry : A Case Study
For Zimbabwe. Lokasi :
Cement Company In
Zimbabwe

Tujuan Penelitian

Menemukan metode
pengelolaan polusi
udara yang sesuai dan
melihat bagaimana
permodelan computer
dapat dipakai untuk
klasifikasi, kuantifikasi,
dan pengaturan
partikulat matter, dan
bagaimana efisiensi
penggunaan energi
dalam penciptaan
kualitas udara yang
lebih baik

82
Metode

Hasil Penelitian

Spesies kontrol
diambil pada jarak
5500-6000 meter dari
pabrik semen.

tinggi pada semua
spesies terutama
pongia pinnata dan
azadirachta
indica.Secara umum
polusi debu semen
menyebabkan
dampak yang
merugikan pada
pigmen fotosintetis
dan pH ekstraksi
daun.
Berdasarkan
pengukuran,
diketahui bahwa
karbon monoksida
dan SOx memiliki
konsentrasi yang
lebih tinggi
dibandingkan emisi
gas lainnya. Tingkat
emisi karbon
monoksida lebih dari
0,1ppm terbentuk dari
pembakaran tidak
sempurna pada saat
proses klinkerisasi.
Dibutuhkan
alternative bahan
bakar dan material

Penggunaan
thermocouples dan
Opacimeters pada
cerobong asap pabrik
semen X di
Zimbabwe.
Thermocouples
digunakan untuk
mengukur temperature
gas buangan dan
opacimeters
digunakan untuk
mengukur tingkat
partikulat.
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Peneliti
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Metode

Hasil Penelitian
mentah pada proses
klinkerisasi. Tingkat
level SOx rata-rata
dibawah 5%
menunjukkan design
furnace/kiln. Namun
tetap dibutuhkan cara
untuk mengeliminasi
polusi SOx diudara
seperti penggunaan
katalis di Pipa
buangan akhir. Untuk
pengukuran
temperature,
diketahui bahwa
temperature gas inlet
berada diantara 275 –
350 ºC. Outlet
temperature gas
tersebut diantara 140190 ºC. Rekomendasi
untuk outlet
temperature gas
seharusnya diantara
140-150 ºC. Sehingga
pada beberapa lokasi
gas buangan, perlu
dilakukan
penyelidikan
penyebab tingginya

Bab II. Landasan Teori
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Peneliti

CEMBUREAU The
European Cement
Association

Bab II. Landasan Teori

digilib.uns.ac.id
Tahun

1999

Judul dan
Lokasi Penelitian

Best Available
Techniques for the cement
industry. Chapter 7
section 7.2 Control of
Dust Emissions from
Major Point Source

Tujuan Penelitian

Memberikan informasi
dasar mengenai industry
semen dan teknologi
manufacturing semen
dan untuk menentukan
“best available
techinques/BAT” dalam
instalasi pabrik semen.

84
Metode

Melakukan evaluasi
terhadap faktor-faktor
:
Penggunaan teknologi
yang ramah
lingkungan
 Adanya kegiatan
recovery dan
recycling terhadap
limbah buangan
 Teknologi terkini
yang mengikuti
perkembangan
ilmu pengetahuan
 Sifat dasar,
volume dan efek
dari emisi terkait
 Lamanya waktu
untuk mengajukan
BAT
 Efisiensi proses
energi

Hasil Penelitian
temperature gas
buangan tersebut.
Terdapat tiga sumber
utama debu semen
yaitu kiln system,
clinker coolers dan
cement mills. Untuk
ambang batas debu di
Negara-negara Eropa
pada umumnya
sebesar 50 mg/Nm3
untuk instalasi pabrik
semen baru. Dengan
teknologi pada masa
sekarang, secara
teknik sangat
memungkinkan untuk
mereduksi emisi debu
dibawah 50 mg/Nm3.
Terdapat beberapa
teknologi
pengurangan debu
pabrik semen seperti
reverse Bag Filter,
Pulse jet Bag fiter,
Electrostatic
Precipitator, cyclone,
dan gravel Bag filter.
Apabila emisi debu
pabrik semen diatas

library.uns.ac.id
No.
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Peneliti

Andrew M. Farmer
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digilib.uns.ac.id
Tahun

1991

Judul dan
Lokasi Penelitian

The Effect of Dust On
Vegetation- A Review
Location Peterborough,
United Kingdom

Tujuan Penelitian

Mengetahui efek dari
debu terhadap tanaman,
padang rumput,
heatland, pepohonan
dan hutan, arctic
bryophyte dan
komunitas lumut.

85
Metode

Review terhadap
berbagai literature
mengenai dampak
debu terhadap
tanaman dan
komunitasnya.

Hasil Penelitian
30 mg/Nm3 maka
secara umum
teknologi
Electrostatic
Precipitator
merupakan teknologi
termurah untuk
digunakan dan
apabila emisi debu
dibawah 20 mg/Nm3
maka pulse jet bag
filter merupakan
teknologi termurah
untuk digunakan.
Dampak polusi debu
terhadap tanaman
diantaranya menutup
stomata,
meningkatkan
transpirasi,
menghambat
penyerbukan,
merusak sel tanaman,
mengurangi
pertumbuhan,
meningkatkan suhu
daun, meningkatkan
jaringan Ca, K,Na
dan P

library.uns.ac.id
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H. M Maina, J. N.
Egila, R. A Peter

33

G. Skodras, S.P.
2006
Kaldis, D.
Sofialidis, O. Faltsi,
P. Grammelis,
G.P.Sakellaropoulos

Bab II. Landasan Teori

2015

Judul dan
Lokasi Penelitian
Impact of Cement Dust
Deposition on Plants in
The Vicinity of Ashaka
Cement Factory, Gombe
State, Nigeria

Particulate Removal Via
Electrostatic
Precipitators – CFD
Simulation

Tujuan Penelitian
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Metode

Mengetahui tingkat
tanaman, terutama
bayam, daun baobab
dan millet yang banyak
tumbuh di sekitar pabrik
semen yang
terkontaminasi debu
pabrik semen

Menggunakan High
resolution energy
dispersive X-ray
fluorescence
(EDXRF)
spectrophotometer.

Mensimulasikan proses
Electrostatic
Precipitators (ESP)
menggunakan CFD
Fluent 6.1 model.

Sistem Fisik ESP
terdiri atas tiga
subsistem yang saling
berpengaruh satu
dengan lainnya.
Ketiga subsystem
tersebut adalah
percampuran gas,
aliran partikel,
lingkungan elektrik.
Ketiga subsistem ini
kemudia
disimulasikan dengan
suatu persamaan

Hasil Penelitian
Kadar K dan Ca
sangat tinggi di
semua tanaman
sampel. Bayam
paling banyak
mengandung Ca dan
K kemudian baru
baobab dan millet.
Kadar Mn juga
banyak terkandung di
tanaman diikuti kadar
tembaga. Kandungan
logam berat terutama
Pb melampaui
ambang batas yang
ditetapkan WHO
Suatu model berhasil
dibuat untuk
mendeskripsikan
lingkungan
elektrostatis didalam
suatu ESP. Model
yang terbentuk
menghubungkan
keterkaitan antara
aliran gas, dinamika
partikel dan
lingkungan
elektrostatik.
Penggunaan model
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Metode
terkait aliran gas,
pergerakan partikel
dan elektrostatis.

34

Fadhil K. Fuliful,
Anaam A. Hamood

Bab II. Landasan Teori

2014

Numerical Computing of
Collection Efficiency for
Wire-Duct ESP in
Babylon Cement Plant
Iraq

Mengevaluasi performa
wire-duct electrostatic
precipitators (WDESP).

Finite Difference
Method (FDM) dan
program Fortran versi
95 digunakan untuk
menghitung kontur
potensial dan
lingkungan elektrik
disepanjang jarak
antara pembebasan
electrode dan plat
pengumpul untuk

Hasil Penelitian
tersebut dengan
bermacam-macam
geometri atau
parameter
pengoperasian
menampakkan bahwa
partikel debu yang
kecil sangat sulit
untuk ditangkap dan
cara yang sangat
efektif untuk
meningkatkan
performa
penangkapan debu
adalah meningkatkan
voltase jaringan atau
menurunkan
kecepatan masuk
debu.
Hasilnya adalah
adanya suatu model
yang fit antara model
prediksi saat ini
dengan
eksperimental
efektifitas
pengumpulan partikel
dari sumber literature.
Hal ini
memungkinkan
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Metode

Hasil Penelitian

berbagai ukuran radius
kabel, densitas
pengeluaran dan
densitas penggunaan.

model yang diperoleh
dapat digunakan
untuk mendiagnosa
permasalahan yang
mungkin timbul di
instalasi ESP pabrik
semen Babylon.
ESP memiliki peran
yang penting dalam
menurunkan kadar
emisi debu di
lingkungan. ESP
basah dan kering,
serta katalis mampu
menangkap partikel
kecil berukuran
submicron (diameter
<1 mikrometer) dan
polutan gas.
Hasilnya adalah
campuran tanah dan
debu semen serta
semprotan cairan
semen tidak
mempengaruhi
karakteristik tanaman
leguminous.

35

A. Mizuno

2000

Electrostatic
Precipitation, Japan

Mendeskripsikan prinsip
elektrostatis
precipitation seperti
particle bermuatan,
kecepatan migrasi dari
partikel yang dimuati
dan efisiensi
pengumpulan.

Deskriptif terhadap
kemampuan ESP yang
digunakan pada
berbagai industry
seperti utility boilers,
cement kilns, dan lainlain.

36

Viswanathan
Chathlingathe S,
Munisamy
Vivekanandan

1997

Effect of Electrostatic
Precipitator Dust On
Pollen Fertility and Crop
Productivity. Ariyalur,
India.

Mengetahui efek dari
debu semen hasil
saringan ESP terhadap
kesuburan tanaman dan
produktivitas tanaman.

Pengambilan debu
semen hasil saringan
ESP pada pabrik
semen Tamilnadu
Cements Corporation
(TANCEM), Ariyalur
Cement Works. Debu
semen tersebut
dicampur dengan
tanah pekarangan
(200g/kg). Bibit
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Peneliti

Assefa Berhe,
Tesfahun
Alemayehu, KPJ
(Karen) Fortuin
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digilib.uns.ac.id
Tahun

2014

Judul dan
Lokasi Penelitian

Environmental Impact
Study of Cement Factory
using a
Multi-Criteria Analysis:
Evidence from Messebo
Cement Factory,
Ethiopia

Tujuan Penelitian

Menganalisis dampak
lingkungan dari
Massebo Cement
Factory di Tigray,
Ethiopia Utara dan
untuk mengidentifikasi
konsekuensi dari
dampak ini.

89
Metode
Cajanus cajan
(L.) Mill sp., Vigna
radiate L., Vigna
mungo L., Vigna
catjung L., Glycine
max L., Capsicum
annum L. and
Abelmoschus
sculentus
L. diambil dari
National Pulses
Research Centre
Vanban and
Tamilnadu
Agricultural
University
Coimbatore. Saat bibit
berumur 7 hari, cairan
debu disemprotkan
dengan interval 2 hari
sekali.
Menggunakan Multi
Criteria Analysis
(MCA) dan survey
persepsi.

Hasil Penelitian

Hasilnya adalah tahap
preparasi raw
material dan
batubara, dan clinker
production
merupakan sumber
utama dari dampak
lingkungan.
Komunitas local
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No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian
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Metode

38

A. K. Swar, B. C.
Meikap

Role of Particle Capture
Velocity to Control
Fugitive Dust Emission
by Bag Filter System.

Menyelidiki efek dari
ukuran partikel yang
terdistribusi dan
kecepatan partikel yang
tertangkap terhadap
efisiensi pembersihan
debu halus
menggunakan Bag Filter
system.

Pengukuran langsung
performa bag filter
system terhadap
pembersihan debu
halus

39

Otaru A.J., Odigure, 2013
Okafor,
Abdulkareem

Investigation into
Particulate Pollutant
Concentration From A
Cement Plant: A Case
Study Of Obajana Cement
Plc, Lokoja,
Nigeria

Menyelidiki pelepasan
konsentrasi polutan
partikulat dari Obajana
cement plant di Nigeria.

Penggunaan SKC
deployable particulate
sampler pada lokasilokasi yang ditentukan
untuk tahun 2010 dan
2011
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Hasil Penelitian
banyak menderita
karena partikel debu,
kebisingan, bau,
panas dan air keruh.
Kecepatan tangkap
Partikel tergantung
dari distribusi ukuran
partikel serta
spesifikasi kap. Dapat
diketahui jika
kecepatan tangkap
partikel terkecil diatur
pada 2,5 kali
kecepatan endap
partikel bebas yang
terjatuh, maka
didapatkan efisiensi
yang lebih besar
dalam pembersihan
partikulat matter.
Hasilnya adalah
konsentrasi debu
berada dibawah
standar WHO dan
Standar local yaitu
260 dan 550 µg/Nm3.
Konsentrasi tertinggi
pada tahun 2011
sebesar 448,16
µg/Nm3. Walaupun
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No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian
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40

Akshey Bhargava

2016

Design of Bag Filter for
the Control of Dust
Emissions for a Cement
Plant. Location : India

Mengetahui design Bag
filter yang efektif untuk
mengkontrol emisi debu
pabrik semen

41

Vimlesh Rawat,
Ratna Katiyar

2015

A Review on The Effects
of Cement Dust on
Vegetation

Meninjau efek dari debu Deskriptif tinjuan
semen terhadap tanaman pustaka/literature
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Pemodelan langsung
terhadap Bag Filter
untuk kapasitas 100
ton per hari pada
Vertikal Shaft Kiln.

Hasil Penelitian
masih berada
dibawah standar
local, namun terdapat
indikasi lemahnya
control dan
kurangnya maintain
instalasi penangkap
debu.
Design bag filter
yang dibuat mampu
memberikan tingkat
efisiensi diatas 99,8
persen untuk
memenuhi standar
emisi debu
pengolahan kiln
semen, serta dapat
mengirit biaya.
Debu semen sangat
berbahaya terhadap
lingkungan. Pada
tanaman debu semen
ini menyebabkan
penurunan
pertumbuhan dan
aktivitas fisik
tanaman.Keberadaan
logam berat pada
debu semen
mempengaruhi
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Peneliti

Theodore Soussia,
Patient Guedenon,
Rafiou Lawani,
Claudia D.
Gbaguidi, Patrick
A. Edorh
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digilib.uns.ac.id
Tahun

2015

Judul dan
Lokasi Penelitian

Assessment of Cement
Dust Deposit in a
Cement Factory in
Cotonou (Benin)

Tujuan Penelitian

Mengetahui tingkat
debu semen yang
terkumpul di sekitar
pabrik semen

92
Metode

Sampling
menggunakan
stainless steel plate
berdasarkan NFX43007 AFNOR standar
pada 7 lokasi di dalam
lokasi industry semen
dan 9 lokasi di sekitar
lokasi pabrik semen.

Hasil Penelitian
asimilasi melalui akar
tanaman. Selain itu
akumulasi logam
berat dapat
mempengaruhi rantai
makanan.
Rata-rata jumlah debu
yang terkumpul di
dalam lokasi industry
berkisar antara
1,7220 to 9,3620
g/m2/hari pada bulan
desember, sedangkan
disekitar lokasi pabrik
8.8760 to 18.9620
g/m2/hari in
December. Dapat
diketahui bahwa debu
semen yang
terkumpul di luar
industry semen sangat
tinggi dibandingkan
di dalam industry
semen. Nilai dari
studi sangat jauh
diatas standar
keamanan
internasional (1 g/m
2 /day for AFNOR
and 350 mg/m 2
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No.
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Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Abhishek P. S, P. N. 2015
Ramachandran
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Judul dan
Lokasi Penelitian
Design of Pleated Bag
Filter System For
Particulate Emission
Control in Cement
Industry

Tujuan Penelitian

Merancang Pleated Bag
Filter untuk
mengendalikan emisi
partikel

93
Metode

Perancangan bentuk
pleated bag

Hasil Penelitian
/day TA-Luft)
Peated Bag Filter
mampu memberikan
2-3 kali daya tahan
dibandingkan
polyster bag filter
konvensional. PM
emisi dapat dikurangi
hingga 30mg/Nm3,
serta ukuran
baghouse dapat
dikurangi
dibandingkan
konvensional
baghouse. Pleated
bag filter juga lebih
efisien dalam
menangkap partikel
debu
submicron.Sehingga
memiliki beberapa
keuntungan yakni ;
filter dapat lebih
tahan lama dalam
penggunaannya sebab
pembersihan filter
dapat dilakukan
bersamaan dengan
saat filter bekerja.
Memiliki tingkat
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No.

Peneliti

digilib.uns.ac.id
Tahun

Judul dan
Lokasi Penelitian

Tujuan Penelitian
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Metode

Hasil Penelitian
konsumsi energy
yang rendah dengan
konsistensi
pembersihan dan
tekanan rendah dalam
pengoperasiaanya.
Secara sederhana
penggunaan pleated
bag memungkinkan
untuk menghasilkan
udara yang lebih
bersih, usia operasi
filter lebih lama dan
biaya yang lebih
ringan.
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Belum pernah ada penelitian mitigasi penyebaran debu semen yang
menggunakan

peralatan

penangkap

debu

semen

dengan

metode

pengkabutan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 12 (Penelitian yang relevan)
dan menunjukkan keaslian penelitian tersebut. Alat yang mungkin agak
mirip adalah wet scrubber yang menggunakan media air yang disemprotkan
ke debu sehingga debu yang berukuran lebih besar dari 10 µm yang akan
tertangkap oleh air dan turun bersama air. Sedangkan pada penelitian ini
menggunakan media kabut untuk menangkap debu semen. Penggunaan
kabut ini akan dapat menangkap debu semen yang berukuran lebih besar
dari 10 µm maupun yang sangat halus. Selanjutnya dilakukan pemodelan
terhadap kondisi operasi alat penangkap debu metode pengkabutan tersebut.
Hal inilah sebagai kebaruannya. Oleh karena itu keaslian penelitian dan
kebaruan penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan.

C. Kerangka Pemikiran
Perkembangan industri semen di Indonesia yang tumbuh pesat,
berdampak positif bagi pendapatan negara, peningkatan kesempatan kerja,
dan peningkatan peluang berusaha. (Suhariyono, 2003). Namun jika tidak
dikelola dengan baik maka keberadaan debu yang ditimbulkan dari proses
produksi semen tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu
pencemaran udara. (Khairiah dkk, 2012). Hal ini merupakan permasalahan
lingkungan yang mendesak untuk segera ditangani.
Akar masalah dari penyebaran debu ini adalah belum optimalnya
pengendalian penyebaran limbah debu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk..
Pihak manajemen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. tentu sudah
membuat pengelolaan terhadap limbah debu yang ditimbulkan, tetapi belum
membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Limbah debu masih terpapar di
lingkungan pabrik maupun lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu perlu
ditemukan alat atau metode yang ramah lingkungan yaitu alat penangkap
debu semen dengan metode pengkabutan yang akan menangkap debu semen
yang sangat halus yang keluar dari cerobong pabrik semen. Alat penangkap
debu semen dengan metode pengkabutan
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penyebaran debu yang ramah lingkungan karena memenuhi kriteria 3 R
yaitu:
1. Reduce: mampu mengurangi kuantitas debu yang keluar dari cerobong;
2. Recycle: limbah debu dapat didaur ulang menjadi semen lagi;
3. Reuse : debu yang sudah tertangkap kabut, dapat digunakan lagi untuk
diproses ulang dan menghasilkan semen.

Alur penelitian ini yaitu dimulai dengan menentukan arah penyebaran
limbah debu semen ke

lingkungan sekitar yang sesuai dengan

kecenderungan arah angin di Kabupaten Tuban pada 5 tahun terakhir.
Data-data tersebut merupakan Selain itu juga ditambah dengan data
sekunder arah dan kecepatan angin serta curah hujan yang didapatkan dari
BMKG Gresik, kemudian diaplikasikan ke soft file Wind rose. Pada tahap
penelitian ini diharapkan akan didapatkan kecenderungan arah penyebaran
limbah debu semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.. Artinya debu PT.
Semen Indonesia (Persero) Tbk. sudah tidak mencemari lingkungan pada
lokasi tersebut. .
Sesudah didapatkan data rona lingkungan hidup awal tersebut di atas,
kemudian melakukan penelitian alternatif solusi

rekayasa mitigasi

penyebaran limbah debu semen yang ramah lingkungan yaitu dengan Alat
penangkap debu semen dengan metode pengkabutan untuk menangkap
debu semen yang terpapar ke lingkungan.
Tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai tambah lingkungan yang
didapatkan jika metode pengkabutan ini diterapkan. Hal ini bisa dilakukan
dengan perhitungan dan analisis data sekunder data pemantauan kualitas
udara yang dilaksanakan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. khususnya
debu, data primer kualitas tanah, dan data sekunder tingkat kesehatan
masyarakat (data 10 jenis penyakit) yang terjadi di wilayah Kabupaten
Tuban.
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Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi
penyebaran limbah debu tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Faktor pengontrol yaitu bentuk lahan (topografi, kemiringan tanah)
dan vegetasi.

2.

Faktor pemicu yaitu iklim (arah angin, kecepatan angin, curah hujan,
jumlah hari hujan), dan aktivitas manusia dalam mengoperasikan
pabrik semen.
Vegetasi yang ada di sepanjang jalan, selain berfungsi sebagai

penjerap debu sehingga dapat mengurangi debu (mitigator), juga berfungsi
sebagai barier/pembatas sehingga debu dapat

terlokalisir. Untuk

menentukan batas ekologisnya maka sesuai dengan salah satu tujuan
disertasi ini yaitu ditentukan dulu kecenderungan arah penyebaran limbah
debu dan kuantitas limbah debu yang tersebar. Hal ini bisa dilakukan
dengan cara memasukkan data-data arah dan kecepatan angin serta curah
hujan selama 5 tahun terakhir. Data-data tersebut dimasukkan ke soft file
Wind Rose.
berikut:
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Rerata lama hujan

Kualitas tanah
(Data primer)

Arah penyebaran
limbah debu semen

Kualitas & Kuantitas
limbah debu semen
yang tersebar
(Data sekunder)
Kesehatan
masyarakat
(Data sekunder)

Arah angin

Desain alat penangkap
debu semen
metode Pengkabutan
dan pemodelannya
dengan variabel Dn, L,
Va, Va, Z.

Intensitas
curah hujan

Gambar 5. Diagram Alir Kerangka Berpikir Penelitian
(Sumber : penulis, 2016)
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Evaluasi Nilai Tambah
lingkungan: Kualitas
udara, kualitas tanah,
dan tingkat kesehatan
masyarakat
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D. Hipotesis
1.

Kecenderungan arah penyebaran limbah debu semen ke lingkungan di
sekitarnya dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin serta curah hujan;

2.

Ditemukan pemodelan persamaan Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan yang ramah lingkungan dan scale up nya ke industri;

3.

Didapatkan nilai tambah lingkungan akibat dioperasikan Alat Penangkap
Debu Semen Metode Pengkabutan yaitu pada kualitas udara, kualitas
tanah, dan tingkat kesehatan masyarakat.
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BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian
Di sekitar industri semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan lingkungan
di sekitarnya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian dapat dilihat pada
Gambar 6.

B. Waktu Penelitian
Waktu penelitian yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 14.

C. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Tabel 13. Daftar Bahan dan Alat dalam penelitian
No
Peruntukan
Bahan dan Alat
A. Data Lingkungan (Sekunder)
1
Untuk menentukan
a. Data intensitas hujan,
kecenderungan arah
rerata hari hujan, serta
penyebaran limbah
arah dan kecepatan
debu semen yang
angin di Kabupaten
identik dengan
Tuban untuk 5 tahun
kecenderungan arah
terakhir.
angin
b. Soft file Windrose

c. GPS

Kegunaan
a. Sebagai data untuk
menentukan
kecenderungan arah
penyebaran limbah debu
semen.
b. Soft file untuk
menentukan
kecenderungan arah
penyebaran limbah debu
semen.
c. Untuk menentukan
koordinat suatu lokasi.

B. Data Hasil Uji Laboratorium (Primer)
1.

Untuk rekayasa alat
penangkap debu
semen dengan
metode
pengkabutan

a. Satu set peralatan
penangkap debu
semen dengan Metode
Pengkabutan.
b. Dust Collector

c. Alat SEM

Bab III. Metode Penelitian

a. Untuk menentukan
karakteristik peralatan.

b. Untuk menangkap/
mengumpulkan debu
semen
c. Untuk menimbang debu
semen.
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C. Data Dampak Penggunaan Alat (Primer dan Sekunder)
1

Untuk menghitung
nilai tambah
lingkungan yang
diperoleh jika alat
penangkap debu
semen dengan
Metode
Pengkabutan
diterapkan.

Sumber: olah data, 2017
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a. Data sekunder
pemantauan
konsentrasi debu pada
lokasi-lokasi
pemantauan.
b. Alat pengambil
sampel tanah dan
timbangan listrik.
c. Data sekunder jumlah
penderita 10 jenis
penyakit di Kabupaten
Tuban.

a. Untuk mengetahui
kualitas udara khususnya
kandungan debu.

b. Untuk mengambil sampel
tanah dan menimbang
berat sampel tanah.
c. Untuk mengetahui tingkat
kesehatan masyarakat
yang terkait dengan
sebaran debu semen
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Gambar 6. Lokasi Daerah Penelitian
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Tabel 14. Jadwal Rencana Penelitian Disertasi
No

Deskripsi Kegiatan
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Penyusunan
dan
pengumpulan outline
Penyusunan usulan
proposal disertasi
Sidang
Komisi
Pembimbing
Penyusunan proposal
Seminar proposal
Revisi
Sidang Komisi Tim
Penjaminan Mutu
Revisi
Ujian Komprehensif
Revisi
Penelitian Disertasi
Ujian
Kelayakan
(Sidang Komisi)
Revisi
Ujian Tertutup
Revisi
Ujian Terbuka
Jalur Wisuda
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2

3

4

5

Tahun ke 1
6 7 8 9

10 11

12

13

14 15

16 17

Tahun ke 2
18 19 20

21 22

23

24
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D. Tatalaksana Penelitian
1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian terapan artinya
melakukan disain alat dan pemodelan penangkapan debu semen oleh Alat
Penangkap Debu Metode Pengkabutan.

2.

Populasi dan Sampel
Populasi penelitian yang digunakan adalah lingkungan di sekitar PT.
Semen Indonesia (Persero) Tbk. meliputi komponen:
a.

Abiotik : udara, tanah.

b.

Biotik

c.

Cultural : masyarakat.

: tanaman

Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara purposive dengan
memilih sampel sebagai berikut:
a.

Sampel kuantitas/konsentrasi debu (data sekunder);

b.

Sampel kualitas tanah (data primer);

c.

Sampel jumlah penderita 10 jenis penyakit di Kabupaten Tuban (data
sekunder).

3.

Variabel Penelitian
Tabel 15. Variabel penelitian

No.

Nama Pekerjaan

Variabel Independent

1

Menentukan
kecenderungan arah
penyebaran limbah
debu semen ke
lokasi di sekitarnya

a.
b.
c.
d.

2

Menemukan
pemodelan
persamaan Alat
Penangkap Debu
Semen Metode
Pengkabutan yang
ramah lingkungan

a. Diameter nosel (Dn);
b. Jarak antara sprayer
terhadap alat penangkap
debu (L);
c. Kecepatan udara linier
pada kolom alat
penangkap debu (Vu
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Arah angin;
Kecepatan angin;
Intensitas hujan;
Rerata lama hujan.

Variabel
Dependen
Arah penyebaran
limbah debu semen

Kuantitas debu
semen TSP (ukuran
> 10 µm) yang
tertangkap alat
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Nama Pekerjaan

Variabel Independent

dan scale up nya ke
industri

linier);
d. Kecepatan air pada
sprayer (Va);
e. Jarak ujung atas kolom
terhadap alat ukur debu
(Z).

Menghitung nilai
tambah lingkungan
akibat
dioperasikannya Alat
Penangkap Debu
Metode Pengkabutan

a. Lokasi pengambilan
sampel konsentrasi debu;
b. Lokasi pengambilan
sampel tanah;
c. Lokasi pengambilan data
jumlah penderita 10 jenis
penyakit di Kabupaten
Tuban

Variabel
Dependen

a. Kualitas udara;
b. Kualitas tanah;
c. Tingkat
kesehatan
masyarakat.

Pada penelitian ini, khususnya item no.2 bahwa ada 5 variabel, jika salah
satu variabel menjadi variabel independent maka 4 variabel lain menjadi
variabel tetap. Demikian seterusnya dengan vatriabel independent yang
berganti-ganti, sedangkan variabel dependent adalah massa debu.

4.

Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel
a. Data sekunder intensitas hujan, rerata lama hujan, arah dan kecepatan
angin di Kabupaten Tuban selama 5 tahun terakhir, untuk mengetahui
kecenderungan arah angin yang kemudian diidentikkan dengan arah
penyebaran limbah debu semen.
b. Kualitas udara khususnya konsentrasi debu pada beberapa lokasi
pemantauan yang diambil dari data sekunder pemantauan rutin di
DLH Kabupaten Tuban dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Pabrik
Tuban.
c. Kualitas tanah merupakan data primer yang lokasi pengambilan
sampelnya yaitu di sekitar lokasi pabrik dan lokasi yang berjarak 1 km
dari lokasi pabrik dengan arah yang sesuai dengan kecenderungan
arah penyebaran angin selama 5 tahun terakhir tersebut.
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d. Tingkat kesehatan masyarakat, menggunakan data 10 jenis penyakit
yang diderita masyarakat di Kabupaten Tuban, data dikumpulkan dari
data sekunder “Kabupaten Tuban Dalam Angka”.

Selanjutnya untuk mengetahui batas wilayah studi dan

lokasi

pengambilan sampel, dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut.
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Gambar 7. Peta Batas Wilayah Studi Penelitian
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Gambar 8. Peta Lokasi Pengambilan Sampel
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Cara Kerja Penelitian
Pengambilan sampel dengan metode Grap yaitu dilakukan 3 kali
pengambilan sampel pada lokasi yang sama dan dirata-rata hasil
pengukurannya.
a. Menentukan kecenderungan arah penyebaran limbah debu semen
ke lokasi di sekitarnya
Menurut Suhariyono (2003), pengambilan sampel penyebaran limbah
debu dilakukan menurut SK Menteri KLH Nomor 2/MenKLH/1988
pada radius yang berbeda-beda.
1) Mengumpulkan data sekunder intensitas hujan, rerata lama hujan,
serta arah dan kecepatan angin di Kabupaten Tuban selama 5 tahun
terakhir. Data-data tersebut kemudian dimasukkan ke soft file Wind
Rose untuk menentukan kecenderungan arah angin yang kemudian
diidentikan dengan arah penyebaran limbah debu semen PT. Semen
Gresik (persero) Tbk. Pabrik Tuban ke lingkungan di sekitarnya
selama 5 tahun terakhir.

b.

Rekayasa mitigasi penyebaran limbah debu semen yang ramah
lingkungan dengan metode pengkabutan skala laboratorium dan
scale up ke industri
1) Menyiapkan rangkaian pipa A yaitu pipa diameter dalam 20 cm,
panjang 1 m, dan dipasang dengan arah vertikal pada statif. Pada
ujung atas pipa dipasang ekshauster-1;
2) Menyiapkan rangkaian pipa B yaitu pipa diameter dalam 20 cm,
panjang 25 cm, dan dipasang dengan arah vertikal pada statif.
Pada ujung atas pipa dipasang ekshauster-2. Rangkaian peralatan
ini diletakkan pada posisi di atas rangkaian no.a dengan jarak
kedua rangkaian yang diatur;
3) Menyiapkan alat pengkabut yang sprayernya dipasang pada statif
dan kabut yang dihasilkan untuk menangkap debu semen yang
keluar dari ujung atas pipa A;
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4) Menyiapkan rangkaian peralatan untuk memasukkan semen ke
dalam pipa A dengan cara dijatuhkan melalui lubang pada pipa A
dan akan menimpa alas tempat semen sehingga akan dapat
membuyarkan gumpalan semen, semen akan

ke bawah,

sedangkan debunya akan terbang;
5) Saat ekshauster-1 yang terletak di ujung atas Pipa A dihidupkan
maka akan menghisap debu-debu halus dan debu tersebut akan
bergerak ke atas keluar dari pipa A melewati exhauster-1. Debu
yang keluar tersebut diukur kuantitas dengan menggunakan dust
collector dan hasil pengukurannya disebut Kuantitas Debu awal
(KU-1). Demikian pula dengan exhauster-2 yang terletak pada
ujung atas pipa B, ketika dihidupkan maka akan menghisap debudebu yang keluar dari exhauster-1. Pada jarak antara ujung atas
pipa A/exhauster-1 dan ujung bawah pipa B, dilakukan
pengkabutan terhadap debu-debu tersebut. Akibat adanya
pengkabutan tersebut maka debu semen yang halus akan terjerap
oleh kabut dan diarahkan ke saluran penerima kabut dan debu,
lalu dihubungkan ke bawah, sedangkan debu yang tidak terjerap
kabut akan dihisap oleh ekshauster-2 dan masuk ke dalam pipa B,
serta keluar melalui ujung atas pipa B. Selanjutnya debu yang
keluar dari ujung atas pipa B, diukur kuantitas debunya sebagai
KU-2. Selisih hasil pengukuran kuantitas debu antara KU-1 dan
KU-2 merupakan kuantitas debu yang terjerap oleh kabut.
6) Menghitung kuantitas debu yang dapat ditangkap oleh kabut.
7) Dapat dihitung persentase debu yang dapat ditangkap kabut dan
efisiensinya.
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Keterangan:
A : Pipa A

E : Exhauster

B : Pipa B

P : Alat pengkabut

D : Dust Collector

Gambar 9. Skema rangkaian Alat Penangkap Debu Metode Pengkabutan
Skala Laboratorium (Sumber : penulis, 2018)

Belum pernah ada penelitian mitigasi penyebaran debu semen yang
menggunakan peralatan penangkap debu semen dengan metode
pengkabutan. Alat yang mungkin agak mirip adalah wet scrubber,
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namun pada wet scrubber menggunaan media air yang disemprotkan
ke debu sehingga debu yang berukuran lebih besar dari 10 µm yang
akan tertangkap oleh air, sedangkan debu yang berukuran kurang dari
10 µm tidak bisa tertangkap. Sedangkan pada penelitian ini
menggunakan media kabut untuk menangkap debu semen yang sangat
halus dan jumlahnya banyak. Hal inilah sebagai kebaruannya. Oleh
karena itu keaslian penelitian dan kebaruan penelitian ini

bisa

dipertanggungjawabkan.
Untuk menentukan konsentrasi partikel debu, berdasarkan data-data
hasil pengambilan sampel dan disubstitusikan ke persamaan sebagai
berikut:
C = [(M0-M1)/(t.v)] (µg/m3)

............................................(48)

Keterangan :
C : Konsentrasi partikel debu yang terukur (µg/m 3)
M1 : Berat filter setelah pengukuran debu (µg)
M0 : Berat filter sebelum pengukuran debu (µg)
t

: Lama pengukuran (jam)
: kecepatan volumetris udara (m3/jam), dalam penelitian ini v =

v

1,698 m3/jam

Konsentrasi debu semen yang diperoleh pada persamaan (48)

ke

persamaan model konversi Canter untuk mendapatkan konsentrasi
debu semen dengan waktu pencuplikan/pengambilan sampel selama
24 jam sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41
tahun 1999. Persamaan Canter tersebut adalah sebagai berikut :
C1 = C2.[(t2 / t1)p] .................................................................(49)
Keterangan:
C1

: Konsentrasi debu semen rata-rata dengan lama pencuplikan

contoh t1 (µg/m3)
C2 : Konsentrasi debu rata-rata dengan lama pencuplikan contoh t 2
(µg/m3)
t1 : Lama pencuplikan contoh 1 (dalam penelitian ini=24 jam)
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t2 : Lama pencuplikan sampel 2 (jam)
p

: Faktor konversi yang bernilai antara 0,17 - 0,2.

Nilai p pada persamaan (2) diperoleh dari Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 1999 dengan C1=150 µg/m3, t1 = 1 hari, C2 = 50
µg/m3 dan t2 = 365 hari sehingga diperoleh nilai p = 0,186.
Faktor suhu, kelembaban, dan tekanan sangat mempengaruhi
konsentrasi udara termasuk konsentrasi debu. Oleh karena itu kondisi
cuaca dicatat dan diperhitungkan dalam penelitian ini baik suhu,
kelembaban, arah angin, kecepatan angin, dan musim. (Suhariyono,
2003). Persamaan (2) dikoreksi terhadap pengaruh suhu (T), tekanan
(P), dan kelembaban udara (RH) normal menjadi persamaan berikut.
a.

Kondisi udara basah normal (RH ≥ 50%)
C N,f = CB . [T/TN][PN/P] .................................................(50)

b.

Kondisi udara kering normal (RH < 50%)
C N, tr = CN, f.[100/(100-F)]..................................................(51)

Keterangan:
C N,f : Konsentrasi debu dalam kondisi normal (µg/m 3)
CB

:

Konsentrasi debu dalam dalam kondisi udara pada saat

pengukuran = C1 µg/m3.
C N, tr = Konsentrasi debu dalam dalam kondisi udara kering (µg/m 3).
T = suhu udara pada saat pengukuran (oK).
T N = suhu udara dalam kondisi normal (oK).
P N = Tekanan udara dalam kondisi normal (Pa).
P = Tekanan udara absolut pada saat pengukuran (Pa).
F = Kelembaban udara pada saat pengukuran/TN][PN/P]
Suhu dan tekanan normal menurut Keputusan Kepala Badan
Pengendalian

Dampak

Lingkungan

sesuai

107/KABAPEDAL/11/1997 adalah:
TN=25oC=298,15oK dan PN=760 mmHg = 1atm.
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Sesudah dilakukan penelitian pengoperasian alat penangkap debu
dengan metode pengkabutan

skala laboratorium maka hasil

pengoperasian alat akan menghasilkan persentase kuantitas debu yang
bisa ditangkap oleh kabut. Jika kemudian dilakukan aplikasi/scale up
ke industri maka bisa dianalogkan dengan persentase kuantitas debu
yang akan bisa ditangkap oleh alat penangkap debu yang di scale up
untuk skala industri.

c.

Menghitung nilai tambah lingkungan dengan menerapkan Alat
Penangkap Debu Metode Pengkabutan

Gambar 10. Aplikasi Rangkaian Alat Penangkap Debu Metode Pengkabutan
di Industri (Sumber : penulis, 2017)
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Agar bisa menangkap debu semen yang keluar bersama aliran gas
buang dari cerobong pabrik semen maka perlu dilakukan scale-up alat
dengan menggunakan perhitungan berdasarkan pemodelan persamaan
yang akan ditemukan dalam disertasi ini. Alat Penangkap Debu
Semen Metode Pengkabutan yang sudah di scale up, noselnya
dipasang di atas cerobong pada sekeliling cerobong (circular). Kadar
debu dalam aliran gas buang yang semula masih melebihi baku
mutunya, jika dilewatkan pada Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan tersebut maka, akan kadar debu menjadi di bawah baku
mutunya dan aman untuk dibuang ke lingkungan.
1) Kualitas udara
a) Rona awal kualitas udara khususnya konsentrasi debu semen
diambil dari data sekunder yang diperoleh dari data
pemantauan rutin kualitas udara PT. Semen Gresik (Persero)
Tbk Pabrik Tuban yang ada di BLH Kabupaten Tuban atau
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Pabrik Tuban.
b) Menghitung nilai tambah lingkungan berupa peningkatan
kualitas udara yang dihitung dari penurunan konsentrasi debu
jika Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan
dioperasikan berdasarkan efisiensi alat.
2) Kualitas tanah
a) Menentukan lokasi pengambilan sampel tanah yaitu di lokasi
dekat pabrik, lalu menuju ke lokasi yang berjarak 1.000 m
dari lokasi pabrik dengan arah yang sesuai dengan
kecenderungan penyebaran limbah debu semen selama 5
tahun terakhir.
b) Mengambil sampel tanah pada 2 lokasi tersebut kurang lebih
1 kg dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sampel tanah
yang sudah diberi identitas lokasi pengambilan sampel.
c) Melakukan analisa tanah yang meliputi parameter-parameter
yaitu tekstur, bahan organik, N-Total, Reaksi tanah (pH
H2O), NTK (Al, K, Ca, Mg, Na), dan KTK.
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Tabel 16. Parameter Tanah yang Dikaji Untuk Analisis Kesuburan Tanah
Parameter
Lingkungan
Kesuburan Tanah :
a. Sifat Fisik Tanah
No

Satuan

- Tekstur

Metode
Pengumpulan

Analisis Lab &
pengamatan

-

b. Sifat Kimia Tanah :
- C-Organik
%
Oksidasi
- N-Total
%
Oksidasi
- Reaksi Tanah (pH) Analisis Lab.
- Kap. Tukar Kation me/100g Perhitungan
- Al dapat ditukar
me/100g Analisis Lab.
- K dapat ditukar
me/100g Analisis Lab.
- Ca dapat ditukar
me/100g Analisis Lab.
- Mg dapat ditukar
me/100g Analisis Lab.
- Na dapat ditukar
me/100g Analisis Lab.
- Kejenuhan Basa
%
Perhitungan
Sumber : BPTP Yogyakarta, 2016

Metode
Analisis

Alat yang
Digunakan

Pemipeten dan
Deskriptif

Alat Laboratorium

Walkey & Black
Kjeldhal
Potensiometri
Spectrofotometrik
Spectrofotometrik
Spectrofotometrik
Spectrofotometrik
Spectrofotometrik
-

Alat Laboratorium
Alat Laboratorium
pH meter
Spectrofoto meter
Spectrifoto meter
Spectrofoto meter
Spectrofoto meter
Spectoifoto meter
-

d) Membandingkan hasil analisis kualitas sampel tanah dari
laboratorium tersebut dengan Baku Mutu Lingkungannya yaitu
Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah dari Pusat Penelitian
Tanah Bogor (PPT, 1993).

Tabel 17. Kriteria Penilaian Tingkat Kesuburan Tanah

<4,5
Me/100 g

Sangat
rendah
< 1,00
< 0,10
<5
4,5-5,5
<5

%

<5

5-10

11-20

21-40

>40

Me/100 g

< 0,1

0,1-0,2

0,3-0,5

0,6-1

>1

Me/100 g

<2

2-5

6-10

11-20

>20

Me/100 g

< 0,4

0,4-1

1,1-2

2,1-8

>8

Me/100 g

< 0,1

0,1-0,3

0,4-0,7

0,81

>1

Mg/100 g

< 10

10-20

21-40

41-60

>60

No

Parameter

Satuan

1
2
3
4
5

C-Organik
N – Total
C/N ratio
pH (H2O)
KTK
- Al dapat
ditukar
- K dapat ditukar
- Ca dapat
ditukar
- Mg dapat
ditukar
- Na dapat
ditukar
- Kejenuhan
Basa

%
%

6
7
8
9
10
11

Sumber: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor (1993) .
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Sedang

Tinggi

1-2
0,1-0,2
5-10
5,6-6,5
5-16

2,01-3
0,21-0,5
11-15
616-7,5
17-23

3,01-5
0,51-0,75
16-25
7,6-8,5
24-40

Sangat
tinggi
>5
>0,75
>25
>8,5
>40
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e) Menghitung nilai tambah lingkungan berupa peningkatan
kualitas tanah yang diasumsikan dengan pendekatan pada
penurunan konsentrasi debu jika Alat Penangkap Debu
Semen Metode Pengkabutan dioperasikan berdasarkan
efisiensi alat;
f)

Melakukan rekayasa terhadap tanah tersebut sehingga akan
dapat memperbaiki kualitas tanah/pemulihan kesuburan tanah
yaitu:
i. Secara pemupukan, yaitu ditambah pupuk organik untuk
memperbaiki struktur tanah, mempercepat pelapukan,
ketersediaan unsur hara.
ii. Secara mekanis yaitu dengan membalik posisi tanah.

3) Tingkat kesehatan masyarakat
a) Mengumpulkan dan menganalisa data sekunder jumlah
penderita dari 10 jenis penyakit yang diderita oleh
masyarakat Kabupaten Tuban selama 10 tahun terakhir,
khususnya penyakit yang berhubungan dengan penyebaran
debu semen yaitu paru-paru.
b) Membandingkan jumlah penderita penyakit ISPA atau paruparu yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dengan yang ada
di wilayah lain, misalnya di Kabupaten Lamongan.
c) Menghitung nilai tambah lingkungan berupa peningkatan
ksehatan masyarakat yang diasumsikan dengan pendekatan
pada penurunan konsentrasi debu jika Alat Penangkap Debu
Semen Metode Pengkabutan dioperasikan berdasarkan
efisiensi alat.

6.

Analisis Data
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Tabel 18. Analisis Data
No.
1

Pertanyaan
Penelitian
Bagaimanakah
kecenderungan
arah
penyebaran
limbah debu
semen
ke
lingkungan di
sekitarnya?

Tujuan

Analisis Data

Untuk
 Menentukan
 Analisis arah
menentukan
kecenderungan
dan kecepatan
kecenderungan
arah
angin, intensitas
arah
penyebaran
hujan, dan
penyebaran
limbah debu
jumlah hari
limbah debu
semen dengan
hujan, untuk
semen
ke
mengumpulkan
menentukan
lingkungan di
data sekunder
kecenderungan
sekitarnya
intenitas curah
arah penyebaran
yang
ramah
hujan, rerata
debu semen
lingkungan.
lama hujan,
yang
arah dan
diidentikkan
kecepatan
dengan arah
angin.
angin yaitu
menggunakan
 Metode
soft file
penentuan
Windrose;
lokasi
pengambilan
sampel adalah
purposive;

2

Bagaimanakah
menemukan
pemodelan
persamaan
Alat
Penangkap
Debu Semen
Metode
Pengkabutan
yang ramah
lingkungan
dan scale up
nya ke
industri?

3

Bagaimanakah Untuk
nilai tambah menentukan
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Metode

Untuk
menemukan
rekayasa
mitigasi
penyebaran
limbah debu
yang ramah
lingkungan.

 Menggunakan  Analisis
alat penangkap
penangkapan
debu metode
debu semen
pengkabutan,
dengan
dengan variabel
menggunakan
Dn (diameter
metode
nosel), L (jarak
pengkabutan.
antara sprayer
terhadap
kolom), dan Vu
(kecepatan
udara di kolom),
Va (kecepatan
air pada
sprayer), Z
(jarak antara
ujung atas
kolom dengan
alat ukur debu).
 Menggunakan
data sekunder

 Analisis
kualitas udara
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Pertanyaan
Penelitian
lingkungannya
yang
diakibatkan
adanya
rekayasa
mitigasi
penyebaran
limbah debu
semen
tersebut?

Tujuan
nilai tambah
lingkungannya
yang
diakibatkan
adanya
rekayasa
mitigasi
penyebaran
limbah debu
semen tersebut

Metode

Analisis Data

pemantauan
khususnya
kuantitas debu
kadar
debu
semen yang ada
dan penurunan
di DLH
ladar debunya.
Kabupaten
Tuban yang
sudah dilakukan
PT. Semen
Gresik (Persero)
Tbk Pabrik
Tuban;
 Pengambilan
 Analisis
data
primer
kualitas tanah
sampel
tanah
di
pada beberapa
laboratorium
lokasi
yang
dan perkiraan
berbeda secara
peningkatan
purposive.
kuatas tanah
serta rekayasa
kualitas tanah
tersebut;
 Pengumpulan
 Analisis
data sekunder
terhadap
jumlah
jumlah
penderita
10
penderita sakit
jenis penyakit di
paru-paru dan
Kabupaten
perkiraan
Tuban.
penurunan
jumlah
penderita
penyakit paruparu.

Sedangkan Tahapan Penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
Limbah Debu Semen
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Arah penyebaran &kuantitas
dipengaruhi:
- Intensitas hujan.
- Rerata lama hujan.
- Arah dan kecepatan angin.

debu

semen

Penurunan
Kualitas Udara

Penurunan
Kualitas Tanah

Penurunan Tingkat
Kesehatan Masyarakat

Rekayasa Mitigasi Penyebaran
Limbah Debu Semen yang
Ramah Lingkungan

Metode Pengkabutan
1. Dn (diameter nosel)
2. L (jarak antara sprayer terhadap kolom)
3. Vu (Kecepatan udara pada kolom)
4. Va (kecepatan air pada sprayer untuk
membentuk kabut),
5. Z (jarak ujung atas kolom dengan alat ukur)

Peningkatan
Kualitas Udara

Peningkatan
Kualitas Tanah

Peningkatan
Tingkat Kesehatan
Masyarakat

Gambar 11. Tahapan Penelitian
(Sumber : Penulis, 2016)
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

HASIL PENELITIAN

1.

Data Lingkungan
Data lingkungan yang dimaksud merupakan data sekunder, berupa data
curah hujan, jumlah hari hujan, arah dan kecepatan angin pada beberapa
tahun terakhir yang terjadi Kabupaten Tuban. Data ini diperlukan untuk
memperkirakan kecenderungan arah sebaran debu yang identik dengan
kecenderungan arah angin.
Data-data curah hujan bulanan tahun 2011-2015 pada Kabupaten Tuban
adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Curah hujan bulanan selama Tahun 2011-2015 di Kabupaten Tuban
Bulan

Curah Hujan (mm/bulan)
2011

2012

2013

2014

Rata-rata

2015

Januari

185,13

264

344

152

17

192,4260

Februari

107,79

219

161

187

45

143,9580

Maret

214,50

267

147

312

15

191,1000

April

205,25

0

232

170

36

128,6500

Mei

213,13

123

148

45

83

122,4260

Juni

20,54

61

52

86

0

54,8850

Juli

21,88

0

93

117

0

57,9700

Agustus

0,67

0

0

26

0

8,8900

September

9,29

0

0

0

0

4,6450

47,04

77

16

0

0

46,6800

November

273,17

27

150

57

49

111,2340

Desember

274,54

435

257

527

6

299,908

1.572,93

1.473,00

1.600,00

1.679,00

251,00

1.315,1860

Oktober

Jumlah

Sumber : DPU Kabupaten Tuban (Bidang Pengairan) dalam Kabupaten Tuban dalam angka
2012-2016, 2017
Curah hujan= intensitas hujan; Jumlah hari hujan= rerata lama hujan
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Tabel 20. Jumlah hari hujan selama Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Tuban
Bulan

Jumlah Hari Hujan/bulan pada Tahun...
2011

2012

2013

2014

Rata-rata

2015

Januari

15,79

15

11

8

5

10,9580

Februari

8,54

12

7

6

12

9,1080

Maret

12,83

14

5

8

4

8,7660

April

11,58

0

11

5

9

7,3160

Mei

9,88

4

12

3

2

6,1760

Juni

1,50

2

9

4

0

3,3000

Juli

1,75

0

7

3

0

2,3500

Agustus

0,08

0

0

1

0

0,2160

September

0,08

0

0

0

0

0,0160

Oktober

0,92

3

1

0

0

0,9840

November

13,42

2

11

2

2

6,0840

Desember

14,50

9

18

13

7

12,3000

Jumlah

90,87

61

92

53

41

67,5740

Sumber : DPU Kabupaten Tuban (Bidang Pengairan) dalam Kabupaten Tuban dalam angka
2012-2016, 2017
Curah hujan= intensitas hujan; Jumlah hari hujan= rerata lama hujan
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Tabel 21. Data Pemantauan Kualitas Debu dan Iklim yang Dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Pabrik Tuban Pada
Beberapa Desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
No.

Lokasi
Waktu Pengukuran
Kadar debu
Kecepatan
Arah
Pengukuran
terukur*
Angin
Angin
(Desa)
(mg/Nm3)
(km/jam)
1
Temandang
07-08 Maret 2016
0,0700
0,90
Timur
2
Tlogowaru
08-09 Maret 2016
0,0500
0,70
Timur
3
Kasiman
11-12 Maret 2016
0,0400
0,70
Barat
4
Margomulyo
14-15 Maret 2016
0,0700
1,40
Timur
5
Sumberarum
15-16 Maret 2016
0,0900
1,30
Timur
6
Karanglo
16-17 Maret 2016
0,0500
1,30
Timur
7
Temandang
09-10 Mei 2016
0,1200
0,90
Barat
8
Tlogowaru
09-10 Mei 2016
0,1700
0,50
Selatan
9
Kasiman
11-12 Mei 2016
0,0400
1,10
Utara
10
Margomulyo
11-12 Mei 2016
0,0500
0,90
Utara
11
Sumberarum
12-13 Mei 2016
0,2000
2,00
Selatan
12
Karanglo
12-13 Mei 2016
0,0400
1,00
Selatan
13
Temandang
01-02 Agustus 2016
0,0900
0,60
Utara
14
Tlogowaru
01-02 Agustus 2016
0,1000
1,20
Barat
15
Kasiman
02-03 Agustus 2016
0,0700
1,00
Barat
16
Margomulyo
02-03 Agustus 2016
0,0400
1,40
Utara
17
Sumberarum
03-04 Agustus 2016
0,0400
1,10
Barat
18
Karanglo
03-04 Agustus 2016
0,0700
1,20
Barat
19
Kasiman
20-21 November 2016
0,0900
1,30
Timur
20
Sumberarum
24-25 0ktober 2016
0,0900
1,30
Barat
21
Karanglo
25-26 Oktober 2016
0,0500
1,40
Utara
22
Margomulyo
26-27 Oktober 2016
0,1000
1,30
Timur
23
Temandang
17-18 Oktober 2016
0,1000
1,50
Timur
24
Tlogowaru
18-19 Oktober 2016
0,1000
1,30
Timur
Catatan : *Metode Pengujian : Gravimetri.
Baku Mutu : Perda Gubernur Jatim No.10/2009 bahwa kadar debu maksimal 0,26 mg/Nm3
Sumber: Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT. Semen Indonesia Semester I&II 2016, 2016

Temperatur
o
C

Kelembaban
%RH

26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
27-34
27-34
27-36
27-33
27-36
27-36
26-34
26-34
26-33
26-33
26-33
26-34
26-35
26-35
26-35
26-35
26-35
25-35

55-81
55-81
56-81
56-81
56-81
56-81
56-78
56-78
52-81
58-75
52-78
56-78
56-81
56-81
58-78
58-81
58-81
58-81
58-81
54-84
58-81
54-81
54-81
54-84

Cuaca

Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah Berawan
Cerah Berawan
Cerah Berawan
Cerah Berawan
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
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Hasil Percobaan Pengoperasian Alat Penangkap Debu Dengan Metode
Pengkabutan Skala Laboratorium
Data ini merupakan data primer dari pengoperasian alat yang dibuat dengan
berbagai variasi variabel. Pada setiap besaran pada setiap jenis variabel
dilakukan percobaan 3 kali kemudian dirata-rata.
a. Variabel bebas : Diameter nosel (Dn)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Jarak sprayer terhadap alat (L)=2,5 m; Kecepatan udara
linier pada alat (Vu)=430 m/menit; kecepatan air pada
sprayer (Va)=110 ml/menit; jarak ujung atas kolom
terhadap alat ukur debu (Z)=100 cm;
Kelembaban (RH) = 52%; Suhu (T) = 29oC = 302oK ; Tekanan (P) = 0,99 atm

Tabel 22. Debu yang Tertangkap oleh Kabut dan Efisiensi kerja Alat Penangkap
Debu Metode Pengkabutan dengan Variabel Diameter Nosel (Dn)
No.

1

2

3

4

5

Ukuran
Diameter
Nosel (mm)
1,40

Urutan
Pengukuran
ke

1
2
3
1,06
1
2
3
0,80
1
2
3
0,60
1
2
3
0,40
1
2
3
Sumber : Olah data, 2018

Massa debu semen (µg)
Sebelum
Sesudah
Debu yang
Pengkabutan Pengkabutan tertangkap kabut
mo
m1
m
18.854
9.916
8.939
18.899
9.903
8.996
18.947
9.892
9.055
15.569
8.543
7.026
15.760
8.494
7.266
15.663
8.517
7.146
13.407
7.438
5.968
12.847
7.532
5.315
13.139
7.494
5.644
11.208
6.658
4.550
11.469
6.644
4.826
10.978
6.702
4.276
8.937
5.642
3.295
8.673
5.646
3.027
9.198
5.637
3.561

Efisiensi
(%)
47,41
47,60
47,79
45,13
46,10
45,62
44,51
41,37
42,96
40,60
42,08
38,95
36,87
34,90
38,71

b. Variabel bebas : Jarak antara sprayer terhadap alat penangkap debu (L)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn=1,40 mm; Vu=430 m/menit; Va=110 ml/menit;
Z=100 cm; RH = 52%; T = 29oC = 302oK ; P = 0,99 atm
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Tabel 23. Debu yang Tertangkap oleh Kabut dan Efisiensi kerja Alat Penangkap
Debu Metode Pengkabutan dengan Variabel Jarak Sprayer terhadap
Alat (L)
No.

Jarak sprayer
terhadap alat
(m)

Urutan
Pengukuran
ke

1

3,0

2

2,5

3

2,0

4

1,5

5

1,0

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Massa debu semen (µg)
Sebelum
Sesudah
Debu yang
Pengkabutan Pengkabutan tertangkap kabut
mo
m1
m
26.360
16.795
9.564
26.376
16.780
9.596
26.415
16.788
9.627
27.484
16.300
11.184
27.540
16.324
11.216
27.608
16.360
11.248
30.350
16.288
14.061
30.522
16.280
14.242
30.711
16.290
14.422
34.306
14.409
19.897
33.479
14.380
19.099
32.615
14.308
18.307
38.596
10.344
28.252
38.034
10.248
27.786
39.142
10.422
28.720

Efisiensi
(%)
36,28
36,38
36,45
40,69
40,73
40,74
46,33
46,66
46,96
58,00
57,05
56,13
73,20
73,06
73,37

Sumber : Olah data, 2018

c. Variabel bebas : Kecepatan udara linier pada kolom alat penangkap debu (Vu)

Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn=1,40 mm; L=1,00 m; Va=110 ml/menit; Z=100 cm
RH = 52%; T = 29oC = 302oK ; P = 0,99 atm
Tabel 24. Debu yang Tertangkap oleh Kabut dan Efisiensi kerja Alat Penangkap
Debu Metode Pengkabutan dengan Variabel Kecepatan Udara Linier
Pada Kolom (Vu)
No.

Kecepatan
Udara Linier
(m/menit)

Urutan
Pengukuran
ke

1

510

2

430

3

360

4

295

5

175

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Sumber : Olah data, 2018

Massa debu semen (µg)
Sebelum
Sesudah
Debu yang
Pengkabutan Pengkabutan tertangkap kabut
mo
m1
m
44.991
7.273
37.718
44.654
7.285
37.369
20.477
7.921
12.557
20.477
10.692
9.786
20.475
10.688
9.787
20.476
10.692
9.784
11.117
7.925
3.191
11.118
7.926
3.192
11.117
7.925
3.192
7.907
6.629
1.278
7.909
6.629
1.280
7.910
6.631
1.279
6.191
5.934
257
6.313
6.060
253
6.282
6.028
254

Efisiensi
(%)
83,83
83,69
61,32
47,79
47,80
47,78
28,70
28,71
28,71
16,16
16,18
16,17
4,15
4,01
4,04
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d. Variabel bebas : Kecepatan air pada sprayer (Va)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn =1,40 mm; L=1,0 m; Vu=510 m/menit;
Z=100 cm; RH = 52%; T= 29oC = 302oK ; P = 0,99 atm
Tabel 25. Debu yang Tertangkap oleh Kabut dan Efisiensi kerja Alat Penangkap
Debu Metode Pengkabutan dengan Variabel Kecepatan Air

Pada

Sprayer (Va)
No.

Kecepatan
Air pada
Sprayer
(ml/menit)

Urutan
Pengukuran
ke

1

350

2

250

3

170

4

110

5

50

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Massa debu semen (µg)
Sebelum
Sesudah
Debu yang
Pengkabutan Pengkabutan tertangkap kabut
mo
m1
m
24.810
24.928
24.697
23.313
23.591
23.108
22.241
22.289
22.233
21.131
21.073
21.203
18.651
20.620
19.636

11.535
11.524
11.553
11.098
11.111
11.149
11.321
11.328
11.348
11.179
11.196
11.174
11.473
11.111
11.283

13.274
13.404
13.145
12.215
12.479
11.960
10.921
10.962
10.885
9.952
9.878
10.029
7.178
9.509
8.353

Efisiensi
(%)

53,50
53,77
53,23
52,40
52,90
51,76
49,10
49,18
48,96
47,10
46,88
47,30
38,49
46,12
42,54

Sumber : Olah data, 2018

e. Variabel bebas : Jarak atas kolom dengan posisi alat ukur debu (Z)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn=1,40 mm; L=1,0 m; Vu = 510 m/menit;
Va=110 ml/menit; RH = 52%; T = 29oC = 302oK ;
P = 0,99 atm

Tabel 26. Perhitungan Debu yang Tertangkap oleh Kabut dan Efisiensi kerja Alat
Penangkap Debu Metode Pengkabutan dengan Variabel Jarak Atas
Kolom dengan Posisi Alat Ukur Debu (Z)
Jarak Atas
Kolom dengan
Posisi Alat Ukur
Debu (cm)

Urutan
Pengukuran
ke

1

100

2

80

1
2
3
1
2

No.

Massa debu semen (µg)
Sebelum
Sesudah
Debu yang
Pengkabutan Pengkabutan tertangkap kabut
mo
m1
m
20.926
19.526
18.154
16.415
16.749

10.111
10.426
10.786
9.343
9.290

10.815
9.100
7.368
7.072
7.459

Efisiensi
(%)

51,68
46,60
40,59
43,08
44,53
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Jarak Atas
Kolom dengan
Posisi Alat Ukur
Debu (cm)

3

60

4

40

5

20

Urutan
Pengukuran
ke

Massa debu semen (µg)
Sebelum
Sesudah
Debu yang
Pengkabutan Pengkabutan tertangkap kabut
mo
m1
m

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

17.066
13.065
13.145
13.203
10.082
10.141
10.111
6.988
7.226
7.118

9.225
7.576
7.588
7.581
6.259
6.255
6.257
4.801
4.814
4.818

7.840
5.489
5.557
5.622
3.824
3.886
3.854
2.187
2.413
2.299

Efisiensi
(%)

45,94
42,01
42,27
42,58
37,93
38,32
38,12
31,30
33,39
32,30

Sumber : Olah data, 2018

3.

Data Dampak Penggunaan Alat
Data ini diperlukan untuk menghitung nilai tambah lingkungan yang akan
didapatkan jika alat penangkap debu dengan metode pengkabutan diterapkan.
Data dampak penggunaan alat terdiri dari 2 macam yaitu:
a.

Data kualitas udara
Data pemantauan kualitas udara ditinjau dari konsentrasi debu yang
terukur dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Pabrik Tuban
adalah sebagai berikut:
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Tabel 27. Data Pemantauan Kualitas Debu dan Iklim yang Dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Pabrik Tuban Pada
Beberapa Desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
No.

Lokasi
Waktu Pengukuran
Kadar debu
Kecepatan
Arah
Pengukuran
terukur*
Angin
Angin
(Desa)
(mg/Nm3)
(km/jam)
1
Temandang
07-08 Maret 2016
0,0700
0,90
Timur
2
Tlogowaru
08-09 Maret 2016
0,0500
0,70
Timur
3
Kasiman
11-12 Maret 2016
0,0400
0,70
Barat
4
Margomulyo
14-15 Maret 2016
0,0700
1,40
Timur
5
Sumberarum
15-16 Maret 2016
0,0900
1,30
Timur
6
Karanglo
16-17 Maret 2016
0,0500
1,30
Timur
7
Temandang
09-10 Mei 2016
0,1200
0,90
Barat
8
Tlogowaru
09-10 Mei 2016
0,1700
0,50
Selatan
9
Kasiman
11-12 Mei 2016
0,0400
1,10
Utara
10
Margomulyo
11-12 Mei 2016
0,0500
0,90
Utara
11
Sumberarum
12-13 Mei 2016
0,2000
2,00
Selatan
12
Karanglo
12-13 Mei 2016
0,0400
1,00
Selatan
13
Temandang
01-02 Agustus 2016
0,0900
0,60
Utara
14
Tlogowaru
01-02 Agustus 2016
0,1000
1,20
Barat
15
Kasiman
02-03 Agustus 2016
0,0700
1,00
Barat
16
Margomulyo
02-03 Agustus 2016
0,0400
1,40
Utara
17
Sumberarum
03-04 Agustus 2016
0,0400
1,10
Barat
18
Karanglo
03-04 Agustus 2016
0,0700
1,20
Barat
19
Kasiman
20-21 November 2016
0,0900
1,30
Timur
20
Sumberarum
24-25 0ktober 2016
0,0900
1,30
Barat
21
Karanglo
25-26 Oktober 2016
0,0500
1,40
Utara
22
Margomulyo
26-27 Oktober 2016
0,1000
1,30
Timur
23
Temandang
17-18 Oktober 2016
0,1000
1,50
Timur
24
Tlogowaru
18-19 Oktober 2016
0,1000
1,30
Timur
Catatan : *Metode Pengujian : Gravimetri.
Baku Mutu : Perda Gubernur Jatim No.10/2009 bahwa kadar debu maksimal 0,26 mg/Nm3
Sumber: Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT. Semen Indonesia Semester I&II 2016, 2016

Temperatur
o
C

Kelembaban
%RH

26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
27-34
27-34
27-36
27-33
27-36
27-36
26-34
26-34
26-33
26-33
26-33
26-34
26-35
26-35
26-35
26-35
26-35
25-35

55-81
55-81
56-81
56-81
56-81
56-81
56-78
56-78
52-81
58-75
52-78
56-78
56-81
56-81
58-78
58-81
58-81
58-81
58-81
54-84
58-81
54-81
54-81
54-84

Cuaca

Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah Berawan
Cerah Berawan
Cerah Berawan
Cerah Berawan
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
Cerah
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b. Data kualitas tanah
Sampel tanah diambil pada 2 lokasi adalah sebagai berikut:
Tabel 28. Hasil Analisis Sampel Tanah Di Sekitar Lokasi PT. Semen Gresik
(Persero) Tbk. Pabrik Tuban
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parameter
Uji
pH(H2O)*
C-organik*

Sampel 1
Sampel 2
Satuan
TH.17.185 TH.17.186
8,16
7,98
0,08
1,27
%

Metode

N-total*
Ca-dd*
Mg-dd*
K-dd*
Na-dd*
KTK*
Kejenuhan
basa*
Al-dd
H-dd

0,01
1,34
0,72
0,11
0,02
3,53
62,01

0,11
5,16
0,76
0,11
0,03
9,98
60,66

%
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
%

pH meter 1:5 IK.5.4.c
Walkly & Black
IK.5.4.d
Kjeldahl IK.5.4.e
AAS IK.5.4.f
AAS IK.5.4.f
AAS IK.5.4.f
AAS IK.5.4.f
Destilasi IK.5.4.f
Kalkulasi

0,00
0,00

0,00
0,00

me/100g
me/100g

Titrasi
Titrasi

Catatan : * Parameter terakreditasi
Sumber : Data primer, 2017

c.

Data tingkat kesehatan masyarakat
Berdasarkan data sekunder 10 jenis penyakit yang dominan diderita oleh
masyarakat Kabupaten Tuban selama 10 tahun terakhir, dapat diketahui
jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Tuban. Penyakit
yang terkait dengan penyebaran debu semen adalah penyakit paru-paru.
Tabel 29. Data jumlah penderita 10 jenis penyakit di Kabupaten Tuban

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Penyakit
Paru-Paru
Asma
Tekanan Darah Tinggi
Demam Berdarah
Diare (termasuk Kolera)
Diabetes Melitus
Kulit Infeksi
Hiv/Aids
Penyakit Pada Sistem Otot
& Jaringan Pengikat
Infeksi Menular seksual
(IMS)

Tahun
2012
2013
730
790
41034
45937
92005
81036
199
200
80391
65293
12903
12903
62326
63745
33
103

2008
661
26281
52903
128
70879
11377
43574
-

2009
884
31323
60939
206
71760
11390
47840
58

2010
673
29952
69807
553
76738
12377
57801
-

2011
724
30463
70997
192
78046
12588
58786
-

180326

179742

215857

219537

258336

-

-

-

-

53

Sumber : Kabupaten Tuban dalam angka, 2018
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2014
850
48695
92224
166
66649
31129
70783
37

2015
866
40801
98752
193
18775
46405
51561
140

2016
1001
36257
96492
207
18915
54211
49346
130

2017
1.185
35373
109263
81
45264
66791
23388
128

239366

237537

217904

196691

217479

99

37

47

112

-
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Tabel 30. Data jumlah penderita 10 jenis penyakit di Kabupaten Lamongan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Penyakit
Paru-Paru(TBC)
Asma
Tekanan Darah Tinggi
Demam Berdarah
Diare (termasuk Kolera)
Diabetes Melitus
Kulit Infeksi
Hiv/Aids
Penyakit Pada Sistem
Otot & Jaringan Pengikat
Malaria

11786
29485
345
30609
7400
33932
139

2010
1791
10183
25709
315
24965
3119
22223
190

2011
902
7321
20497
310
23553
2310
4350
260

Tahun
2012
2013
1277
1078
7021
7715
30895 22726
312
644
26535 25104
3.603
7200
20.203 20507
190
116

2014
940
10557
27780
153
25851
7243
19442
85

2015
2080
10129
29004
645
27961
8055
19120
109

2016
1901
11142
31904
585
14219
8861
21032
102

2017
2.237
4.912
32.365
248
31.350
16.556
6.700
167

114122
-

91298
-

83618
-

89.443
7

92612
2

98039
1

107843
3

86.587
14

2008

2009

11748
20202
552
23232
9744
92
94420
-

85345
12

Sumber : Kabupaten Lamongan dalam angka, 2018

B. PEMBAHASAN
1.

Menentukan kecenderungan arah penyebaran limbah debu semen ke
lingkungan di sekitarnya
Kecenderungan arah penyebaran limbah debu identik dengan kecenderungan
arah angin di wilayah Kabupaten Tuban. Berdasarkan data-data curah hujan
bulanan tahun 2011-2015 di Kabupaten Tuban seperti yang ada pada Tabel
19 maka dapat dibuat grafik curah hujan sebagai berikut:

Gambar 12. Curah hujan rata-rata bulanan di Kabupaten Tuban selama 5 tahun
(Tahun 2011-2015) (Sumber : olah data penyusun, 2018)
Bab IV. Hasil Pengamatan dan Pembahasan
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Berdasarkan gambar 12 di atas dapat dicermati bahwa untuk curah
hujan tertinggi pada bulan Desember tahun 2014, karena merupakan
puncaknya musim penghujan, sedangkan curah hujan terendah pada bulan
September pada tahun 2012-2015, dan hal tersebut terjadi pada kemarau.
Berdasarkan data curah hujan maka dapat ditentukan tipe/jenis iklim.
Tipe/jenis iklim ditentukan berdasarkan klasifikasi menurut Schmidt dan
Fergusson dengan menghitung perbandingan antara rata-rata jumlah bulan
kering dan rata-rata jumlah bulan basah atau yang lebih dikenal dengan nilai
Q (Quotient) :

Keterangan :
Q = perbandingan antara rata-rata jumlah bulan kering dan rata-rata jumlah
bulan basah
K = rata-rata jumlah bulan kering, yaitu dengan curah hujan < 60 mm
B = rata-rata jumlah bulan basah, yaitu dengan curah hujan > 100 mm
Besamya nilai Q kemudian dibandingkan dengan pembagian tipe curah
hujan Schmidt - Fergusson yang sudah baku sebagai berikut :
Tabel 31. Tipe Curah Hujan Menurut Schmidt dan Ferguson
Tipe Curah Hujan
A
B
C
D
E
F
G
H

Nilai Q
0
< Q < 0,143
0,143 < Q < 0,333
0,333 < Q < 0,666
0,666 < Q < 1,000
1,000 < Q < 1,670
1,670 < Q < 3,000
3,000 < Q < 7,000
7,000 < Q ~

Sifat
Sangat basah
Basah
Agak basah
Sedang
Agak kering
Kering
Sangat kering
Luar biasa kering

Sumber : Kartasapoetra, 1987

Keterangan:
K

:

B

:

rata-rata jumlah bulan kering, yaitu dengan curah hujan < 60 mm,
untuk tahun 2011=5, 2012=7, 2013= 5, 2014=6, 2015=12.
rata-rata jumlah bulan basah, yaitu dengan curah hujan > 100 mm,
untuk tahun 2011=7, 2012=5, 2013=7, 2014=6, 2015=0.
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Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung nilai Q dan diklasifikasikan
iklimnya berdasarkan Tabel 32 yaitu sebagai berikut:
Tabel 32. Perhitungan Nilai Q Menurut Schmidt dan Ferguson
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015

Nilai Q
0,7143
1,4000
0,7143
1,0000
ʅ

Tipe Iklim
D
E
D
E
H

Sifat Iklim
Sedang
Agak kering
Sedang
Agak kering
Luar biasa kering

Sumber : Olah data,2018

Berdasarkan Tabel 32 maka dapat dilihat bahwa pada wilayah Kabupaten
Tuban pada tahun 2011 dan 2013 memiliki tipe iklimnya D atau sedang,
dengan nilai Q=0,7143. Kondisi ini mengalami perubahan pada tahun 2012
dan 2014 yang tipe iklimnya E atau agak kering, dengan nilai Q=1,4000.
Pada kondisi seperti ini maka debu akan berpotensi beterbangan di
lingkungan karena hujan yang jarang turun. Pada tahun 2015 tipe iklim
berubah menjadi H atau luar biasa kering, dengan nilai Q= ʅ . Pada kondisi
yang kering tersebut, maka debu-debu semen akan berpotensi untuk
beterbangan ke lingkungan di sekitar sumber dampak.
Berdasarkan data-data jumlah hari hujan bulanan tahun 2011-2015 di
Kabupaten Tuban seperti yang ada pada Tabel 20 maka dapat dibuat grafik
jumlah hari hujan sebagai berikut:

Gambar 13. Jumlah hari hujan selama tahun 2011-2015
(Sumber: Olah data, 2018)
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Berdasarkan gambar 13 di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah
hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2013 yaitu 18 hari,
sehingga pada sekitar bulan tersebut, debu tidak bisa tersebar secar
maksimal karena terpengaruh air hujan. Sedangkan jumlah hari hujan
terendah terjadi pada beberapa bulan di tahun 2012-2015 dengan jumlah
hari hujan 0 hari hujan. Pada bulan-bulan dengan jumlah hari hujan
minimal tersebut maka akan berkontribusi pada meningkatnya area
penyebaran debu semen.
Berdasarkan data-data pemantauan kecepatan dan arah angin yang
dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Pabrik Tuban Pada
Beberapa Desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban seperti yang ada
pada Tabel 21, selanjutnya dimasukkan ke program Windrose sehingga
akan didapat kecenderungan arah yang dominan yang dapat dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 14. Windrose pada Bulan Maret 2016
(Sumber: Olah data, 2018)

Pada Gambar 14 di atas dapat dilihat bahwa kecepatan angin dominan pada
area 0,5-2,1 m/s dan kecepatan angin rata-rata adalah 1,05 m/s.
Kecenderungan arah anginnya adalah ke barat. Hal ini berarti penyebaran
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debu cenderung ke arah barat sehingga wilayah yang ada di sebelah barat
sumber dampak akan berpotensi terkena sebaran debu yang lebih banyak
dibandingkan dengan dengan wilayah

pada arah yang lain.

Sebagai

akibatnya maka kualitas udara pada wilayah bagian barat sumber dampak
menjadi lebih buruk. Hal ini akan berdampak pada kualitas kesehatan
masyarakat yang tinggal di sebelah barat lokasi sumber dampak.

Gambar 15. Windrose pada Bulan Mei 2016
(Sumber: Olah data, 2018)

Pada Gambar 15 di atas dapat dilihat bahwa kecepatan angin dominan pada
area 0,5 – 2,1 m/s dan kecepatan angin rata-rata adalah 1,14 m/s.
Kecenderungan arah anginnya adalah ke selatan. Hal ini berarti penyebaran
debu cenderung ke arah selatan sehingga wilayah yang ada di sebelah selatan
sumber dampak akan berpotensi terkena sebaran debu yang lebih banyak
dibandingkan dengan dengan wilayah pada arah yang lain. Sebagai akibatnya
maka kualitas udara pada wilayah bagian selatan sumber dampak menjadi
lebih buruk. Hal ini akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat
yang tinggal di sebelah selatan lokasi sumber dampak.
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Gambar 16. Windrose pada Bulan Agustus 2016
(Sumber: Olah data, 2018)

Pada Gambar 16 di atas dapat dilihat bahwa kecepatan angin dominan pada
area 0,5 – 2,1 m/s dan kecepatan angin rata-rata adalah 1,08 m/s.
Kecenderungan arah anginnya adalah ke barat. Hal ini berarti penyebaran
debu cenderung ke arah barat sehingga wilayah yang ada di sebelah barat
sumber dampak akan berpotensi terkena sebaran debu yang lebih banyak
dibandingkan dengan dengan wilayah pada arah yang lain. Sebagai akibatnya
maka kualitas udara pada wilayah bagian barat sumber dampak menjadi
lebih buruk. Hal ini akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat
yang tinggal di sebelah barat lokasi sumber dampak.
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Gambar 17. Windrose pada Bulan Oktober-November 2016
(Sumber: Olah data, 2018)

Pada Gambar 17 di atas dapat dilihat bahwa kecenderungan arah angin
adalah ke timur dan kecepatan angin rata-rata adalah 2,62 m/s. Hal ini berarti
penyebaran debu cenderung ke arah timur sehingga wilayah yang ada di
sebelah timur sumber dampak akan berpotensi terkena sebaran debu yang
lebih banyak dibandingkan dengan dengan wilayah pada arah yang lain.
Sebagai akibatnya maka kualitas udara pada wilayah bagian timur sumber
dampak menjadi lebih buruk. Hal ini akan

berdampak pada kualitas

kesehatan masyarakat yang tinggal di sebelah timur lokasi sumber dampak.
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Gambar 18. Windrose pada Bulan Maret-November 2016
(Sumber: Olah data, 2018)

Pada Gambar 18 dapat dilihat bahwa kecepatan angin dominan pada area 0,5
– 2,1 m/s dan kecepatan angin rata-rata adalah 1,16 m/s. Kecenderungan arah
anginnya adalah ke timur. Hal ini berarti penyebaran debu cenderung ke arah
timur sehingga wilayah yang ada di sebelah timur sumber dampak akan
berpotensi terkena sebaran debu yang lebih banyak dibandingkan dengan
dengan wilayah pada arah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa
kecenderungan arah angin ke timur ini membuktikan bahwa arah dan
kecepatan angin sangat berpengaruh pada penyebaran debu semen ke
lingkungan di sekitarnya. Sebagai akibatnya maka kualitas udara

pada

wilayah bagian timur sumber dampak menjadi lebih buruk. Hal ini akan
berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat yang tinggal di sebelah timur
lokasi sumber dampak.
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Menemukan pemodelan persamaan Alat Penangkap Debu Semen
Metode Pengkabutan yang ramah lingkungan dan scale up nya ke
industri
Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Model (2018), model adalah rencana,
representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, system, atau
konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya
dapat berupa model fisik (maket, bentuk, prototipe), model citra (gambar
rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis. Oleh karena itu
pemodelan adalah kegiatan untuk membuat model. Sedangkan menurut
Subarna dan Sunarti (2012), pemodelan adalah kegiatan membuat pola dari
sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.
Berdasarkan data pengamatan penangkapan debu oleh kabut maka dapat
dihitung berat debu yang dapat ditangkap oleh kabut dan efisiensi dari alat
dapat dihitung. Pada penelitian proses penangkapan debu oleh alat penangkap
debu dengan metode pengkabutan skala laboratorium, dilakukan selama 0,5
jam. Untuk mengubah nilai berat debu yang tertangkap oleh kabut menjadi
konsentrasi debu semen yang tertangkap oleh kabut adalah sebagai berikut:
C = [(Mo-M1)/(t.v)] (µg/m3)

.......................................(1)

Keterangan :
C = Konsentrasi partikel debu semen yang tertangkap kabut (µg/m3)
M1 = Berat filter setelah pengukuran debu (µg)
M0 = Berat filter sebelum pengukuran debu (µg)
t

= Lama pengukuran (jam)

v = kecepatan volumetris udara (m3/jam) = kecepatan linier udara x Flux
Selanjutnya untuk menghitung konsentrasi debu semen yang tertangkap oleh
kabut dapat menggunakan program excel.
Selanjutnya akan dibahas tentang hasil penelitian pada skala
laboratorium tersebut.
a. Variabel bebas : Diameter nosel (Dn)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : L=2,5 m; Vu =430 m/menit; Va =110 ml/menit;
Z=100 cm; RH = 52%; T = 29oC = 302oK ; P = 0,99 atm.
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Tabel 33. Hubungan diameter nozel (Dn) dengan efisiensi removal (η)
Diameter nosel (Dn)
(mm)
1,40
1,06
0,80
0,60
0,40

Efisiensi removal (η)
Tanpa satuan
0,4760
0,4562
0,4295
0,4054
0,3683

Efisiensi removal (η)
(%)
47,60
45,62
42,95
40,54
36,83

Sumber: olah data, 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa semakin besar diameter
nosel maka semakin besar pula efisiensi removalnya. Hal ini terlihat pada
diameter nosel 1,40 mm, alat penangkap debu mampu menangkap debu
semen pada jumlah yang paling besar.
Sedangkan analisa terhadap kualitas kabut yang dispraykan dihubungkan
dengan variabel diameter nozel adalah sebagai berikut:
1) 1,40 mm

:

yang dispraykan berbentuk kabut yang terbentuk sempurna,
posisinya pas mengenai aliran udara yang membawa debu
sehingga dapat menangkap debu secara optimal.

2) 1,06 mm

:

yang dispraykan berwujud kabut yang kurang sempurna
maka tidak bisa mengikat sempurna debu-debu tersebut
sehingga selisih berat yang didapatkan relatif sedikit.

3) 0,80 mm

:

yang dispraykan berwujud kabut yang kurang sempurna
maka tidak bisa mengikat sempurna debu-debu tersebut
sehingga selisih berat yang didapatkan relatif sedikit.

4) 0,60 mm

:

yang dispraykan berwujud kabut yang kurang sempurna
maka tidak bisa mengikat sempurna debu-debu tersebut
sehingga selisih berat yang didapatkan relatif sedikit.

5) 0,40 mm

:

yang dispraykan bukan kabut karena kabut belum terwujud
maka daya penangkapan debu sangat sedikit.

Berdasarkan analisa tersebut maka kondisi terbaik untuk variabel diameter
nozel 5 macam tersebut terjadi pada 1,40 mm.
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b. Variabel bebas : Jarak antara sprayer terhadap alat penangkap debu (L)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn=1,40 mm; Vu=430 m/menit; Va=110 ml/menit;
Z=100 cm; RH = 52%; T = 29oC = 302oK ; P = 0,99 atm.
Tabel 34. Hubungan Jarak sprayer terhadap alat (L) dengan efisiensi removal (η)
Jarak sprayer
Efisiensi removal (η)
Efisiensi removal (η)
terhadap alat (L) (m)
Tanpa satuan
(%)
3,00
0,3637
36,37
2,50
0,4072
40,72
2,00
0,4665
46,65
1,50
0,5706
57,06
1,00
0,7321
73,21
Sumber: olah data, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin pendek
jarak antara sprayer terhadap alat penangkap debu dengan metode
pengkabutan (L) tersebut maka semakin besar pula efisiensi removalnya.
Hal ini terlihat pada jarak antara sprayer terhadap alat penangkap debu
dengan metode pengkabutan (L) 1,00 m, alat penangkap debu mampu
mempunyai efisiensi yang paling besar.
Sedangkan analisa terhadap kualitas kabut yang dispraykan dihubungkan
dengan variabel jarak sprayer terhadap kolom adalah sebagai berikut:
1)

3,0 m

: Kabut yang dispraykan tidak sampai ke alat penangkap
debu sehingga tidak terjadi penangkapan debu pada alat
penangkap debu. Berat debu pada pengukuran bawah dan
pengukuran atas akan relatif sama sehingga selisih berat
yang didapatkan sangat kecil.

2)

2,5 m

: Kabut yang dispraykan belum semua sampai ke alat
penangkap

debu

sehingga

belum

optimal

proses

penangkapan debu. Berat debu pada pengukuran bawah
dan pengukuran atas belum berbeda jauh sehingga selisih
berat yang didapatkan kecil.
3)

2,0 m

: Kabut yang dispraykan belum semua sampai ke alat
penangkap

debu

sehingga

belum

optimal

proses

penangkapan debu. Berat debu pada pengukuran bawah
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dan pengukuran atas belum berbeda jauh sehingga selisih
berat yang didapatkan kecil.
4)

1,5 m

: Kabut yang dispraykan belum semua sampai ke alat
penangkap

debu

sehingga

belum

optimal

proses

penangkapan debu. Berat debu pada pengukuran bawah
dan pengukuran atas belum berbeda jauh sehingga selisih
berat yang didapatkan kecil.
5)

1,0 m

: Kabut yang dispraykan pas tepat sampai ke alat
penangkap debu sehingga terjadi penangkapan debu pada
alat penangkap debu secara optimal. Berat debu pada
pengukuran bawah dan pengukuran atas akan
berbeda atau tidak sama

sehingga

jauh

selisih berat yang

didapatkan adalah besar.
Berdasarkan analisa tersebut maka kondisi terbaik untuk variabel jarak
antara sprayer terhadap alat penangkap debu dengan metode pengkabutan
(L) 5 macam tersebut terjadi pada 1,0 m.

c.

Variabel bebas : Kecepatan udara linier pada kolom alat penangkap debu
(Vu linier)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn=1,40 mm; L=1,00 m; Va=110 ml/menit;
Z=100 cm; RH = 52%; T = 29oC = 302oK ; P = 0,99 atm.

Tabel 35. Hubungan kecepatan udara linier pada alat (Vu linier) dengan
efisiensi removal (η)
Kecepatan udara linier pada alat Efisiensi removal (η)
Efisiensi removal (η)
(Vu linier) (m/s)
Tanpa satuan
(%)
510
0,7628
76,28
430
0,4779
47,79
360
0,2871
28,71
295
0,1617
16,17
175
0,0407
4,07
Sumber: olah data, 2018
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Berdasarkan data-data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin
besar kecepatan udara pada cerobong pada alat penangkap debu dengan
metode pengkabutan tersebut maka semakin besar pula efisiensi
removalnya. Namun jika kecepatan udara terlalu besar maka debu bukan
tertangkap oleh kabut, tetapi debu semen akan terdorong ke atas sehingga
tidak terjadi penangkapan debu pada alat penangkap debu.
Sedangkan analisa terhadap kualitas kabut yang dispraykan dihubungkan
dengan variabel kecepatan udara linier pada alat adalah sebagai berikut:
1) 510 m/menit

: Dikarenakan kontak antara aliran udara dan debu pada
cerobong yang tepat maka debu dapat terangkat ke
atas dari cerobong secara optimal sehingga terjadi
penangkapan debu pada alat penangkap debu secara
optimal. Berat debu pada pengukuran bawah adalah
besar dan pengukuran atas adalah kecil sehingga
selisih berat yang didapatkan adalah besar.

2) 430 m/menit

: Dikarenakan kecepatan udara yang lebih kecil maka
tidak semua molekul debu terbawa ke atas dan keluar
dari cerobong sehingga penangkapan debu pada alat
penangkap debu hanya relatif sedikit. Berat debu pada
pengukuran bawah adalah agak besar dan pengukuran
atas adalah kecil sehingga

selisih berat yang

didapatkan adalah agak besar.
3) 360 m/menit

: Dikarenakan kecepatan udara yang lebih kecil maka
tidak semua molekul debu terbawa ke atas dan keluar
dari cerobong sehingga penangkapan debu pada alat
penangkap debu hanya relatif sedikit. Berat debu pada
pengukuran bawah adalah agak besar dan pengukuran
atas adalah kecil sehingga

selisih berat yang

didapatkan adalah agak besar.
4) 295 m/menit

: Dikarenakan kecepatan udara yang kecil maka tidak
semua molekul debu terbawa ke atas dan keluar dari
cerobong
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penangkap debu hanya sedikit. Berat debu pada
pengukuran bawah adalah kecil dan pengukuran atas
adalah sangat kecil sehingga

selisih berat yang

didapatkan adalah kecil.
5) 175 m/menit

: Dikarenakan kecepatan udara yang sangat kecil maka
sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada molekul
debu yang ke atas dan keluar dari cerobong sehingga
tidak terjadi penangkapan debu pada alat penangkap
debu. Berat debu pada pengukuran bawah adalah
sangat kecil dan pengukuran atas adalah tidak ada
sehingga selisih berat yang didapatkan adalah sangat
kecil atau mendekati nol.

Berdasarkan analisa tersebut maka kondisi terbaik untuk variabel
kecepatan udara linier pada cerobong pada alat penangkap debu (Vu linier)
5 macam tersebut terjadi pada 510 m/menit .

d. Variabel bebas : Kecepatan air pada sprayer (Va)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn=1,40 mm; L =1,0 m; Vu= 510 m/menit; Z=100 cm;
RH = 52%; T = 29oC = 302oK ; P = 0,99 atm.
Tabel 36. Hubungan kecepatan air pada sprayer (Va) dengan
efisiensi removal (η)
Kecepatan air pada
Efisiensi removal (η)
Efisiensi removal (η)
sprayer (Va) (ml/menit)
Tanpa satuan
(%)
350
0,5350
53,50
250
0,5235
52,35
170
0,4908
49,08
110
0,4709
47,09
50
0,4238
42,38
Sumber: Olah data, 2018
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Berdasarkan data-data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin besar
kecepatan air

pada sprayer (Va) tersebut maka semakin besar pula

efisiensi removalnya. Namun jika kecepatan air terlalu besar maka yang
dispraykan masih berwujud air, bukan kabut sehingga hampir sebagian
besar debu menjadi flok/gumpalan dan dapat menimbulkan kerak.
Sedangkan analisa terhadap kualitas kabut yang dispraykan dihubungkan
dengan variabel Kecepatan air pada sprayer (Va) adalah sebagai berikut:
1) 350 ml/menit

: Yang dispraykan masih berwujud air sehingga hampir
sebagian besar debu yang melewati cerobong akan
terkena tersiram air . Berat debu pada pengukuran
bawah sangat besar, sedangkan pengukuran debu pada
posisi atas akan kecil, sehingga

selisih berat yang

didapatkan sangat besar.
2) 250 ml/menit

: Yang dispraykan masih berwujud air dengan butiran
yang lebih kecil/halus, sehingga debu yang melewati
cerobong akan terkena butitan air yang halus tersebut.
Pengukuran berat

debu yang dibagian bawah besar,

sedangkan pengukuran debu pada bagian atas kecil
sehingga selisih berat yang didapatkan adalah besar.
3) 170 ml/menit

: Yang dispraykan sudah berwujud kabut yang masih
tercampur dengan butiran yang halus, sehingga debu
yang melewati

cerobong akan terkena tertangkap

campuran kabut dan butiran air yang halus tersebut.
Pengukuran berat

debu yang dibagian bawah besar,

sedangkan pengukuran debu pada bagian atas kecil
sehingga selisih berat yang didapatkan adalah besar.
4) 110 ml/menit

: Yang dispraykan berbentuk kabut yang terbentuk
sempurna, posisinya pas mengenai aliran udara yang
membawa debu sehingga dapat menangkap debu secara
optimal. Pengukuran berat debu yang dibagian bawah
besar, sedangkan pengukuran debu pada bagian atas
kecil sehingga selisih berat yang didapatkan adalah
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besar.
5) 50 ml/menit

: Yang dispraykan tidak berbentuk kabut, sehingga tidak
terjadi penangkapan debu oleh kabut. Pengukuran berat
debu yang dibagian bawah besar, sedangkan pengukuran
debu pada bagian atas besar sehingga selisih berat yang
didapatkan adalah kecil.

Berdasarkan analisa tersebut maka kondisi terbaik

untuk variabel

kecepatan air pada sprayer (Va) yang 5 macam tersebut yaitu terjadi
pada 110 ml/menit.

e. Variabel bebas : Jarak ujung atas kolom terhadap alat ukur debu (Z)
Variabel terikat : Massa debu
Variabel tetap : Dn=1,40 mm; L =1,0 m; Vu linier = 510 m/menit;
Va=110 ml/menit; RH = 52%; T = 302oK ; P = 0,99 atm
Tabel 37. Hubungan jarak ujung atas kolom terhadap alat ukur debu (Z) dengan
dengan efisiensi removal (η)
Z (cm)
Efisiensi removal (η)
Efisiensi removal (η)
Tanpa satuan
(%)
100
0,4629
46,29
80
0,4452
44,52
60
0,4229
42,29
40
0,3812
38,12
20
0,3233
32,33
Sumber: olah data, 2018

Berdasarkan data-data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin
panjang jarak ujung atas kolom terhadap alat ukur (Z) tersebut maka
semakin besar pula efisiensi removalnya. Hal ini dikarenakan semakin
panjang Z maka semakin besar luas bidang kontak antara kabut dengan
debu semen sehingga semakin banyak pula debu semen yang dapat
tertangkap oleh kabut. Hal ini membuat kinerja alat penangkap debu
menjadi lebih optimal.
Sedangkan analisa terhadap kualitas kabut yang dispraykan dihubungkan
dengan variabel Jarak ujung atas kolom terhadap alat ukur debu
adalah sebagai berikut:
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: Pada ketinggiaan ujung atas kolom penangkap debu yang
lebih panjang terhadap alat ukur ini maka akan semakin
panjang area pertemuan antara debu semen dengan kabut
sehingga semakin banyak

debu semen yang dapat

tertangkap oleh kabut.
2)

80 cm

: Pada ketinggian ujung atas kolom alat penangkap debu yang
lebih pendek terhadap alat ukur ini maka semakin pendek
area pertemuan antara debu semen terhadap kabut sehingga
semakin sedikit debu semen yang dapat tertangkap kabut.

3)

60 cm

: Pada ketinggian ujung atas kolom alat penangkap debu yang
lebih pendek terhadap alat ukur ini maka semakin pendek
area pertemuan antara debu semen terhadap kabut sehingga
semakin sedikit debu semen yang dapat tertangkap oleh
kabut. Jumlah debu semen yang tertangkap oleh kabut pada
variabel ini lebih sedikit dibandingkan dengan no.2.

4)

40 cm

: Pada ketinggian ujung atas kolom alat penangkap debu yang
lebih pendek terhadap alat ukur ini maka semakin pendek
area pertemuan antara debu semen terhadap kabut sehingga
semakin sedikit debu semen yang dapat tertangkap oleh
kabut. Jumlah debu semen yang tertangkap oleh kabut pada
variabel ini lebih sedikit dibandingkan dengan no.3.

5)

20 cm

: Pada ketinggian ujung atas kolom alat penangkap debu yang
lebih pendek terhadap alat ukur ini maka semakin pendek
area pertemuan antara debu semen terhadap kabut sehingga
semakin sedikit debu semen yang dapat tertangkap oleh
kabut. Jumlah debu semen yang tertangkap oleh kabut pada
variabel ini lebih sedikit dibandingkan dengan no.4.

Berdasarkan analisa tersebut maka kondisi terbaik untuk variabel panjang
jarak ujung atas kolom terhadap alat ukur (Z) yang 5 macam tersebut
adalah 100 cm.
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Menentukan Nilai Tambah Lingkungan
Ketika alat penangkap debu dengan metode pengkabutan belum diciptakan
maka debu semen yang tersembur dari cerobong pabrik semen akan dengan
leluasa tersebar ke lingkungan di sekitar pabrik semen, bahkan sampai radius
yang jauh, dengan media penyebaran angin. Sebagai akibatnya debu semen
akan terpapar ke udara, tanah, dan terhirup manusia. Debu yang terpapar ke
udara akan menurunkan kualitas udara, terpapar ke tanah maka akan
mengakibatkan tingkat kesuburan tanah menjadi berkurang, dan debu yang
terpapar dan terhisap oleh manusia akan mengakibatkan terganggunya
kesehatan manusia khususnya pada saluran pernapasan sehingga akan
menimbulkan penyakit paru-paru.
Alat penangkap debu semen dengan metode pengkabutan merupakan suatu
alat yang keberadaannya

berfungsi untuk menangkap debu semen yang

keluar dari cerobong pabrik semen sehingga kadar debu semen yang terikut
keluar bersama aliran gas buang akan menjadi di bawah baku mutu
lingkungannya. Hal ini akan berakibat positif yaitu debu semen

yang

terpapar ke tanah juga akan semakin sedikit sehingga tingkat kesuburan tanah
menjadi tidak terganggu, demikian pula dengan debu semen halus yang
terpapar ke manusia juga semakin sedikit sehingga tingkat kesehatan manusia
tidak menurun oleh adanya paparan debu semen tersebut.
a.

Kualitas udara
Sebelum membahas perubahan kualitas udara akibat dioperasikannya
Alat Penangkap Debu Metode Pengkabutan, akan disajikan kualitas
udara pada saat ini pada lokasi pemantauan penyebaran debu yang
dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
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Tabel 38. Lokasi pengambilan sampel penyebaran debu di udara
No
1
2
3
4
5
6
7

Desa
Temandang
Tlogowaru
Kasiman
Margomulyo
Sumberarum
Karanglo
Tlogowuni

Lintang Selatan

°
6
6
6
6
6
6
6

'
"
51 49.3
51 14.4
52 27.4
53 38.1
52 36.4
53 20
51 51.9

Bujur Timur
°
111
111
111
111
111
111
111

'
56
55
53
53
53
54
55

"
8.6
28.5
11.4
6.8
42.8
25.5
4.4

Keterangan
Puskesmas Temandang
Kantor Desa Tlogowaru
Masjid Al-Hasanah Kasiman Kerek

Pasar Kerek
Polsek Kerek
Balai Desa Karanglo
Sebelah Timur PT Semen Gresik

Sumber: data sekunder, 2017

Penyebaran debu yang didasarkan pada data pemantauan penyebaran
debu di udara yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
pada beberapa desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yaitu sebagai
berikut:

Gambar 19. Penyebaran debu di udara di wilayah Desa Temandang,
Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
(Sumber: Olah data, 2018)

Berdasarkan gambar 19, penyebaran debu paling tinggi terjadi di Desa
Temandang yaitu pada pengukuran 09-10 Mei 2016 dengan kadar debu
terukur adalah 0,12 mg/Nm3 dan penyebaran debu paling rendah pada
pengukuran 07-08 Maret 2016 dengan kadar debu terukur 0,07 mg/Nm3.
Hal ini disebabkan pada bulan Mei 2016 jumlah hari hujan relatif lebih
rendah dibandingkan pada bulan lainnya serta kecenderungan arah angin
menuju Desa Temandang.
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Gambar 20. Penyebaran debu di udara di wilayah Desa Tlogowaru, Kecamatan
Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (Sumber: Olah data, 2018)

Berdasarkan gambar 20,

penyebaran debu paling tinggi di Desa

Tlogowaru yaitu pada pengukuran 09-10 Mei 2016 dengan kadar debu
terukur adalah 0,17 mg/Nm3 dan penyebaran debu paling rendah pada
pengukuran 07-08 Maret 2016 dengan kadar debu terukur 0,05 mg/Nm3.
Hal ini disebabkan pada bulan Mei 2016 jumlah hari hujan pada bulan
Mei yang relatif lebih rendah dibandingkan pada bulan lainnya serta
kecenderungan arah angin menuju Desa Tlogowaru.

Gambar 21. Penyebaran debu di udara di wilayah Desa Kasiman, Kecamatan
Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (Sumber: Olah data, 2018)
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Berdasarkan gambar 21, penyebaran debu paling tinggi di Desa Kasiman
yaitu pada pengukuran 20-21 November 2016 dengan kadar debu terukur
adalah 0,09 mg/Nm3 dan penyebaran debu paling rendah terjadi pada
pengukuran 11-12 Maret 2016 dan 11-12 Mei 2016 dengan kadar debu
terukur masing-masing adalah 0,04 mg/Nm3. Hal ini disebabkan pada
bulan November 2016 jumlah hari hujan relatif lebih rendah
dibandingkan pada bulan lainnya serta kecenderungan arah angin menuju
Desa Kasiman.

Gambar 22. Penyebaran debu di udara di wilayah Desa Margomulyo,
Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
(Sumber: Olah data, 2018)

Berdasarkan gambar 22,

penyebaran debu paling tinggi di Desa

Margomulyo terjadi pada pengukuran 26-27 Oktober 2016 dengan kadar
debu terukur adalah 0,10 mg/Nm3 dan penyebaran debu paling rendah
terjadi pada pengukuran 02-03 Agustus 2016 dengan kadar debu terukur
0,04 mg/Nm3. Hal ini disebabkan pada bulan Oktober 2016 jumlah hari
hujan lebih rendah dibandingkan pada bulan lainnya serta kecenderungan
arah angin menuju Desa Margomulyo.
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Gambar 23. Penyebaran debu di udara di wilayah Desa Sumberarum, Kecamatan
Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (Sumber: Olah data, 2018)
Berdasarkan gambar 23, penyebaran debu paling tinggi di Desa
Sumberarum terjadi pada pengukuran 12-13 Mei 2016 dengan kadar
debu terukur adalah 0,20 mg/Nm3 dan penyebaran debu paling rendah
terjadi pada pengukuran 03-04 Agustus 2016 dengan kadar debu terukur
0,04 mg/Nm3. Hal ini disebabkan pada bulan Mei 2016 jumlah hari
hujan yang relatif lebih rendah dibandingkan pada bulan lainnya serta
kecenderungan arah angin menuju Desa Sumberarum.

Gambar 24. Penyebaran debu di udara di wilayah Desa Karanglo, Kecamatan
Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (Sumber: Olah data, 2018)
Berdasarkan gambar 24,

penyebaran debu paling tinggi di Desa

Karanglo terjadi pada pengukuran 03-04 Agustus 2016 dengan kadar
debu terukur adalah 0,07 mg/Nm3 dan penyebaran debu paling rendah
terjadi pada pengukuran 12-13 Mei 2016 dengan kadar debu terukur 0,04
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mg/Nm3. Hal ini disebabkan pada bulan Agustus 2016 jumlah hari hujan
yang relatif lebih rendah dibandingkan pada bulan lainnya serta
kecenderungan arah angin menuju Desa Karanglo.
Kondisi penyebaran debu ini dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin,
intensitas curah hujan. Suhu ambien minimum antara 25-27oC,
sedangkan suhu ambien maksimum antara 33-36 oC. Kelembaban udara
relatif pada tahun 2016 pola yang tidak teratur dengan lama kelembaban
udara relatif terendah terjadi bulan Mei 2016 sebesar 52% di Desa
Sumberarum dan tertinggi pada bulan Oktober 2016 sebesar 84% di Desa
Sumberarum dan Tlogowaru. Penyinaran matahari dianggap 100% jika
matahari menyinari daerah pengukuran selama 8 jam, artinya pada
musim kemarau polanya semakin naik ke 100%.
Adanya

pengoperasian

Alat

Penangkap

Debu

Semen

Metode

Pengkabutan yang mempunyai efisiensi 0,7628 atau 76,28% maka
diasumsikan akan terjadi penurunan kadar debu yang terukur pada setiap
lokasi pemantauan kadar debu dan hal ini merupakan nilai tambah
lingkungan menurunnya kadar debu yang berdampak pada meningkatnya
kualitas udara.
Tabel 39. Nilai tambah lingkungan perkiraan penurunan kadar debu
pada beberapa lokasi pemantauan kadar debu
No
1
2
3
4
5
6

Desa
Temandang
Tlogowaru
Kasiman
Margomulyo
Sumberarum
Karanglo

Lokasi
Puskesmas Temandang
Kantor Desa Tlogowaru
Masjid Al-Hasanah Kasiman Kerek

Pasar Kerek
Polsek Kerek
Balai Desa Karanglo

Kadar Debu (mg/Nm3)
Sebelum
Sesudah
0,07-0,12
0,05-0,17
0,04-0,09
0,04-0,10
0,04-0,20
0,04-0,07

0,02-0,03
0,01-0,04
0,0095-0,02
0,0095-0,02
0,0095-0,05
0,0095-0,02

Sumber: olah data, 2018

b. Kualitas tanah
Untuk menilai kualitas tanah maka diperlukan pedoman kriteria penilaian
tingkat kesuburan tanah yaitu sebagai berikut:
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Tabel 40. Kriteria Penilaian Tingkat Kesuburan Tanah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parameter

Sangat
rendah
< 1,00
< 0,10
<5
4,5-5,5
<5
<5
< 0,1
<2
< 0,4
< 0,1
< 10

Satuan

C-Organik
N – Total
C/N ratio
pH (H2O)
KTK
- Al dapat ditukar
- K dapat ditukar
- Ca dapat ditukar
- Mg dapat ditukar
- Na dapat ditukar
- Kejenuhan Basa

%
%
<4,5
Me/100 g
%
Me/100 g
Me/100 g
Me/100 g
Me/100 g
Mg/100 g

Rendah

Sedang

Tinggi

1-2
0,1-0,2
5-10
5,6-6,5
5-16
5-10
0,1-0,2
2-5
0,4-1
0,1-0,3
10-20

2,01-3
0,21-0,5
11-15
6,6-7,5
17-23
11-20
0,3-0,5
6-10
1,1-2
0,4-0,7
21-40

3,01-5
0,51-0,75
16-25
7,6-8,5
24-40
21-40
0,6-1
11-20
2,1-8
0,81
41-60

Sumber: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor (1993) .

Selanjutnya data hasil analisis sampel tanah di laboratorium tersebut
dibandingkan dengan Tabel 40 sehingga akan dapat diketahui kualitas
tanah yang saat pengambilannya sebelum dilakukan pengoperasian alat
penangkap debu semen metode pengkabutan tersebut.

Tabel 41. Penilaian Tingkat Kesuburan Sampel Tanah Di Sekitar Lokasi
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Pabrik Tuban Sebelum Dioperasikan Alat
Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parameter
Uji
pH(H2O)*
C-organik*
N-total*
Ca-dd*
Mg-dd*
K-dd*
Na-dd*
KTK*
Kejenuhan
basa*
Al-dd
H-dd

Satuan

%
%
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1
%
me/100g

Sampel 1
TH.17.1
85
8,16
0,08
0,01
1,34
0,72
0,11
0,02
3,53
62,01

Kriteria
Parameter

Sampel 2

Tinggi
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Rendah
Rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat tinggi

7,98
1,27
0,11
5,16
0,76
0,11
0,03
9,98
60,66

Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sangat rendah
Rendah
Sangat tinggi.

0,00
0,00

Sangat rendah
Sangat rendah

0,00
0,00

Sangat rendah
Sangat rendah

TH.17.186

Kriteria
Parameter

Catatan : * Parameter terakreditasi
Sumber : Data primer, 2017

Hasil analisis sifat-sifat kimia pada tanah yang terkena debu semen
secara umum menunjukkan sifat yang tidak baik, dengan alasan basabasa tertukar seperti Ca, Mg, K, dan Na menunjukkan kisaran sangat
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rendah – rendah, demikian juga kadar C-organik dan N total nya pada
kisaran status yang sama. Kemampuan

menukar kation (KPK) juga

menunjukkan kisaran yang sangat rendah – rendah. Hal tersebut karena
partikel debu belum terlapuk secara keseluruhan sehingga KPK sangat
rendah dan meningkatkan kejenuhan basa. Nilai Al dd dan H dd tidak
terdeteksi karena pH >6,5 sehingga tidak larut. Kondisi pH yang sangat
tinggi ±8, sangat tidak menguntungkan bagi ketersediaan unsur P karena
timbulnya persenyawaan P-Ca yang tidak larut demikian juga banyak
unsur mikro yang tidak larut sehingga tidak bisa/ sulit terserap akar
tanaman. Kadar N dan C organik total pada kisaran sangat rendah –
rendah sangat tidak menguntungkan juga karena keduanya sangat
dibutuhkan tanaman khususnya nitrogen, demikian juga peran C organik
dalam

perbaikan

struktur

tanah

dan

peningkatan

kemampuan

menukarkan kation sangat signifikan. Adanya pengoperasian Alat
Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan yang mempunyai efisiensi
0,7628 atau 76,28% maka diasumsikan akan terjadi penurunan kadar
debu yang terpapar ke tanah sehingga kondisi tanah menjadi berikut.
Tabel 42. Nilai tambah lingkungan perkiraan peningkatan kualitas tanah
No
1
2

Parameter
Uji
pH(H2O)*
C-organik*

Satuan

%

Sampel 1
Sebelum
Sesudah
8,16
6,22
0,08
0,06

3

N-total*

%

0,01

0,008

4

Ca-dd*

cmol(+)kg-1

1,34

1,06

5
6

Mg-dd*
K-dd*

cmol(+)kg-1
cmol(+)kg-1

0,72
0,11

0,57
0,09

7

Na-dd*

cmol(+)kg-1

0,02

0,01

8

KTK*

cmol(+)kg-1

3,53

2,79

9

%

62,01

47,30

10

Kejenuhan
basa*
Al-dd

me/100g

0,00

0,00

11

H-dd

0,00

Catatan : * Parameter terakreditasi.
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Kriteria
Parameter
Sedang
Sangat
rendah
Sangat
rendah
Sangat
rendah
Rendah
Rendah

Sampel 2
Sebelum Sesudah
7,98
6,09
1,27
1,00

Kriteria
Parameter
Sedang
Rendah

0,11

0,09

5,16

4,08

Sangat
rendah
Rendah

0,76
0,11

0,60
0,09

Sangat
rendah
Sangat
rendah
Tinggi

0,03

0,02

9,98

7,88

Rendah
Sangat
rendah
Sangat
rendah
Rendah

60,66

46,27

Tinggi.

0,00

0,00

0,00

0,00

Sangat
rendah
Sangat
rendah

Sangat
rendah
0,00
Sangat
rendah
Sumber : Olah data, 2018
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Untuk memulihkan tingkat kesuburan tanah perlu perbaikan sifat kimia
disamping sifat fisiknya. Penambahan pupuk dari bahan-bahan organik
sangat dianjurkan karena akan memperbaiki struktur tanah yang sangat
berperan dalam meningkatkan penyerapan air, meningkatkan daya
menukarkan kation tanah, dan menyumbangkan unsur hara tanaman.
Disamping itu penambahan bahan organik juga mempercepat pelapukan
debu dari semen sehingga meningkatkan unsur-unsur yang terlepas dari
bahan tersebut. Proses fisik terhadap tanah seperti membalikkan tanah
juga akan menggemburkan tanah sehingga oksigen akan lebih mudah
masuk ke tanah sehingga menambah kesuburan tanah. Adanya proses
tersebut maka pertumbuhan tanaman pada tanah yang tercemar debu
semen tersebut bisa optimum. Apabila debu yang terdapat dalam tanah
cukup tebal maka perlu pengolahan tanah dengan mencampurkan bahan
debu tersebut agar konsentrasinya menurun dan sangat dianjurkan
menanam covercrop dulu agar karbon dalam tanah meningkat secara
signifikan dalam waktu yang relatif pendek kemudian baru ditanami .

c.

Kualitas tingkat kesehatan masyarakat
Untuk

menentukan

nilai

tambah

lingkungan

tingkat

kesehatan

masyarakat, dapat dihitung dengan menganalisis data rona awalnya.
Berdasarkan data sekunder 10 jenis penyakit yang dominan diderita oleh
masyarakat Kabupaten Tuban selama 10 tahun terakhir, dapat diketahui
jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Tuban. Penyakit
yang terkait dengan penyebaran debu semen adalah penyakit paru-paru.
Peneliti mengambil data jenis penyakit se Kabupaten Tuban dikarenakan
cara penyebaran debu semen yang keluar dari cerobong pabrik semen
yang melalui media angin akan terbawa jauh oleh

angin sehingga

wilayah yang terkena dampak tidak hanya sekedar di Kecamatan Kerek,
tempat dimana PT. Semen Gresik (Tbk) Pabrik Tuban berada, tetapi juga
sampai di kecamatan lain di wilayah Kabupaten Tuban. Berikut data 10
jenis penyakit yang dominan di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:
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Tabel 43. Data jumlah penderita 10 jenis penyakit di Kabupaten Tuban
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Penyakit
Paru-Paru
Asma
Tekanan Darah Tinggi
Demam Berdarah
Diare (termasuk Kolera)
Diabetes Melitus
Kulit Infeksi
Hiv/Aids
Penyakit Pada Sistem Otot
& Jaringan Pengikat
Infeksi Menular seksual
(IMS)

Tahun
2012
2013
730
790
41034
45937
92005
81036
199
200
80391
65293
12903
12903
62326
63745
33
103

2008
661
26281
52903
128
70879
11377
43574
-

2009
884
31323
60939
206
71760
11390
47840
58

2010
673
29952
69807
553
76738
12377
57801
-

2011
724
30463
70997
192
78046
12588
58786
-

180326

179742

215857

219537

258336

-

-

-

-

53

2014
850
48695
92224
166
66649
31129
70783
37

2015
866
40801
98752
193
18775
46405
51561
140

2016
1001
36257
96492
207
18915
54211
49346
130

2017
1.185
35373
109263
81
45264
66791
23388
128

239366

237537

217904

196691

217479

99

37

47

112

-

Sumber : Kabupaten Tuban dalam angka, 2018

Gambar 25. Jumlah penderita penyakit paru-paru di Kabupaten Tuban
selama tahun 2008-2017. (Sumber: olah data, 2018)
Berdasarkan data pada tabel 43 dan gambar 25, pada 10 tahun terakhir
jumlah penderita penyakit paru-paru di Kabupaten Tuban cenderung naik
hampir 2 kali lipat. Kondisi kesehatan ini disebabkan oleh debu semen
yang keluar dari cerobong pabrik semen yang diterbangkan oleh angin
sampai keluar dari wilayah kecamatan Kerek dan terhisap pada saluran
pernapasan masyarakat Kabupaten Tuban sehingga mengakibatkan
jumlah penderita penyakit paru-paru akan meningkat. Pendapat ini
dikuatkan oleh Athur Sultan (2004) bahwa debu semen menyebabkan
gangguan fungsi paru-paru, penyakit paru-paru obstruktif kronik,
penyakit paru restriktif, pneumoconiosis dan karsinoma paru-paru, perut
dan usus besar. Nurbiyantara (2010) bahwa pajanan partikel debu semen
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melalui inhalasi di saluran pernafasan akan menyebabkan

gangguan

fungsi paru, partikel-partikel debu semen tersebut akan tertimbun di
saluran pernafasan. Kecenderungan arah penyebaran debu ke arah timur
yaitu ke Kabupaten Lamongan maka perlu dibandingkan dengan data
jumlah penderita penyakit paru-paru di Kabupaten Lamongan.

Tabel 44. Data jumlah penderita 10 jenis penyakit di Kabupaten Lamongan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Penyakit
Paru-Paru(TBC)
Asma
Tekanan Darah Tinggi
Demam Berdarah
Diare (termasuk Kolera)
Diabetes Melitus
Kulit Infeksi
Hiv/Aids
Penyakit Pada Sistem
Otot & Jaringan Pengikat
Malaria

11786
29485
345
30609
7400
33932
139

2010
1791
10183
25709
315
24965
3119
22223
190

2011
902
7321
20497
310
23553
2310
4350
260

Tahun
2012
2013
1277
1078
7021
7715
30895 22726
312
644
26535 25104
3.603
7200
20.203 20507
190
116

2014
940
10557
27780
153
25851
7243
19442
85

2015
2080
10129
29004
645
27961
8055
19120
109

2016
1901
11142
31904
585
14219
8861
21032
102

2017
2.237
4.912
32.365
248
31.350
16.556
6.700
167

114122
-

91298
-

83618
-

89.443
7

92612
2

98039
1

107843
3

86.587
14

2008

2009

11748
20202
552
23232
9744
92
94420
-

85345
12

Sumber : Kabupaten Lamongan dalam angka, 2018

Gambar 26. Jumlah penderita penyakit paru-paru di Kabupaten
Lamongan selama tahun 2008-2017. (Sumber: olah data, 2018)
Berdasarkan tabel 44 dan gambar 26, jumlah penderita penyakit paruparu di Kabupaten Lamongan pada 10 tahun terakhir cenderung naik
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turun dan data terbesar pada tahun 2017 yaitu 2.237 orang. Data tersebut
hampir 2 kali lipat dari jumlah penderita penyakit paru-paru di
Kabupaten Tuban karena letak Kabupaten Lamongan ada di antara
Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik yang banyak terdapat pabrik
semen sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan mendapatkan sebaran
debu semen dari kedua kabupaten tersebut.
Sesudah dioperasikannya Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan maka debu semen yang terpapar ke udara akan berkurang
sesuai dengan efisiensi alat yaitu 0,7628 atau 76,28% dan konsentrasi
debu yang terpapar ke lingkungan tersebut adalah sudah baik yaitu di
bawah baku mutu lingkungannya. Jika diasumsikan bahwa penyebab
utama penurunan kualitas udara di Kabupaten Tuban adalah debu semen
dan penyebab

penyakit paru-paru di Kabupaten Tuban juga hanya

disebabkan oleh debu semen maka dengan kadar debu semen yang
terpapar ke lingkungan sudah di bawah baku mutunya maka jumlah
penderita penyakit paru-paru tidak akan bertambah dari tahun
sebelumnya (tahun 2017) sejumlah 1.185 orang. Hal ini merupakan nilai
tambah lingkungan berupa meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

4.

Menentukan Pengaruh Setiap Variabel Penelitan terhadap Efisiensi
Removal (η)
Pada landasan teori sudah dijelaskan mengenai Analisis Korelasi Menghitung
nilai C dan efisiensi removal (η). Selanjutnya data hasil penelitian diolah
dengan excel dan dimasukkan ke program Scilab sehingga dapat ditentukan
nilai k, a, b, c, d, dan e sebagai berikut:
R = -32.088507 R=ln k maka k = 1,1590.10-14
a = 2.7430606 = 2.7431  Bahasa Indonesia a = 2,7431
b = 0.1188868 = 0.1189  Bahasa Indonesia b = 0,1189
c = 0,1846981 = 0.1847  Bahasa Indonesia c = 0,1847
d = -0.6410594 = -0.6411  Bahasa Indonesia d = -0,6411
e = 0,2314452 = 0.2314  Bahasa Indonesia e = 0,2314
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lalu disubstitusikan ke persamaan (2):
η = k . Reua . Reab . (Dn/Dp)c . (L/Dp)d. (Z/Dp)e
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314.....(11)
Persamaan (11) adalah hasil temuan disertasi yang merupakan pemodelan
persamaan yang menjadi dasar untuk scale up ke industri.
Berdasarkan persamaan (11) tersebut maka dapat dijelaskan pengaruh dari
masing-masing konstanta dan variabel terhadap nilai efisiensi removal (η) yaitu
sebagai berikut:
 Nilai k = 1,1590.10-14 adalah berbanding lurus dengan nilai η, artinya semakin
besar nilai k maka semakin besar pula nilai efisiensi removalnya.
 Nilai a = 2,7431 pada Reu (Bilangan Reynold udara) adalah berbanding lurus
dengan nilai η, artinya jika nilai a semakin besar maka semakin besar pula
efisiensi removalnya yang dapat ditangkap kabut. Pada variabel penyusunnya
jika kecepatan udara linier (Vu) semakin besar maka semakin besar debu
semen yang dapat ditangkap kabut, namun jika terlalu besar Vu nya maka
udara hanya akan mendorong debu semen berpindah tempat ke tempat lain dan
tidak bisa tertangkap kabut secara maksimal.
 Nilai b = 0,1189 pada Rea (Bilangan Reynold air) adalah berbanding lurus
dengan nilai η, artinya semakin besar nilai b maka semakin besar pula efisiensi
removal (. Pada variabel penyusunnya jika kecepatan volumetris air (Va) yang
masuk ke sprayer semakin besar pula konsentrasi debu yang dapat ditangkap
kabut, namun jika terlalu besar Va nya maka yang terbentuk bukan kabut tetapi
air.
 Nilai c = 0,1847 pada (Dn/Dp) yaitu perbandingan diameter nosel terhadap
diameter pipa kolom adalah berbanding lurus dengan nilai η, artinya semakin
besar nilai c maka semakin besar pula efisiensi removalnya. Nilai Dp adalah
tetap maka yang berperan pada nilai Dn/Dp adalah Dn. Pada variabel
penyusunnya, jika diameter nosel (Dn) yang digunakan pada sprayer semakin
besar maka semakin besar pula konsentrasi debu yang dapat ditangkap kabut.
Namun dikarenakan nilai c hampir sama dengan 1 maka
Dn/Dp tidak begitu berpengaruh terhadap nilai C.
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 Nilai d= -0,6411 pada (L/Dp) yaitu perbandingan jarak sprayer terhadap pipa
kolom terhadap diameter pipa kolom adalah berbanding terbalik dengan nilai η,
artinya semakin besar nilai d maka semakin kecil konsentrasi debu yang dapat
ditangkap kabut. Nilai Dp adalah tetap maka yang berperan pada nilai L/Dp
adalah L. Pada variabel penyusunnya, jika jarak sprayer terhadap pipa kolom
(L) semakin besar maka semakin kecil konsentrasi debu yang dapat ditangkap
kabut karena kabut tidak bisa menjangkau kolom alat dengan baik sehingga
penangkapan debu semen oleh kabut tidak optimal.
 Nilai e = 0,2314 pada (Z/Dp) yaitu perbandingan jarak ujung atas kolom
terhadap posisi alat ukur (Z) terhadap diameter pipa kolom adalah berbanding
lurus dengan nilai efisiensi removal (η), artinya semakin besar nilai e maka
semakin besar pula nilai efisiensi removal (η). Nilai Dp adalah tetap maka yang
berperan pada nilai Z/Dp adalah Z. Pada variabel penyusunnya, jika jarak
ujung atas kolom terhadap posisi alat ukur (Z) semakin besar maka semakin
besar ila nilai efisiensi removal.
Untuk mengetahui hubungan dari masing-masing parameter maka dapat dibuat
grafik Reu Vs. η ; Rea Vs. η; (Dn/Dp) Vs. η; (L/Dp) Vs. η; dan (Z/Dp) Vs. η.
Namun sebelumnya akan ditampilkan persen kesalahan yang ditimbulkan dari
grafik yang terbentuk.

Tabel 45. Persen Kesalahan
1. Variasi Variabel : Dn
Dn (m)
Dn/Dp
0,0140
0,0069
0,0106
0,0053
0,8000
0,0040
0,6000
0,0030
0,4000
0,0020
2. Variasi
VariasiVariabel
Variabel: L: Dn
2
Dn/Dp
LDn
(m)
L/Dp
(m)
(m/m)
3,00
14,8883
1,40
0,0014
2,50
12,4069
1,06
0,0011
2,00
9,9256
0,80
0,0008
1,50
7,4442
0,60
0,0006
1,00
4,9628
0,40
0,0004
3 Variasi Variabel : Vu
2

η data

η hitung

0,4760
0,4562
0,4295
0,4054
0,3683

0,4708
0,4472
0,4246
0,4026
0,3736

η data
C data
(µg/m3)
0,3637
32.5111
0,4072
24.7417
0,4665
18.1699
0,5706
13.8186
0,7321
8.3571

Galat (%) Rata-rata Galat (%)
1,0847
1,9583
1,1488
0,6798
1,4268

1,26

η hitung
C hitung
(µg/m3)
0,3631
32.8337
0,4081
25.3612
0,4708
18.0334
0,5662
13.2524
0,7342
8.5850

Galat (%)
(%) Rata-rata
Galat (%)
Galat
Rata-rata
Galat (%)
0,1692
0,48
0.9922
2.2143
0,2263
2.5040
0,9203
0.7512
0,7775
4.0972
0,2981
2.7268

Galat (%)

Rata-rata
Galat (%)

2.3719
3.6903
2.4439

2.4543

Variasi Variabel : L
C data
L Hasil Pengamatan
L/Dp
Bab IV.
dan Pembahasan
(m)

(m/m)

(µg/m )

C hitung
(µg/m3)

3,00
2,50
2,00

14,8883
12,4069
9,9256

23.5438
26.7111
33.6562

24.1022
27.6968
32.8337

3
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Vu (m/s)

Reu

η data

η hitung

510
430
360
295

122.218
103.046
86.271
70.6945

0,7628
0,4779
0,2871
0,1617
0,0407

0,7518
0,4708
0,2892
0,1675
0,0400

η data
0,5350
0,5235
0,4908
0,4709
0,4238

η hitung
0,5403
0,5191
0,4958
0,4708
0,4287

Galat (%) Rata-rata Galat (%)
0,99
0,80
0,84
1,02
0,02
1,15

η data

η hitung

Galat (%) Rata-rata Galat (%)

175
41.937
4 Variasi Variabel : Va
Va (ml/s)
Rea
350
4.770.862
250
3.407.759
170
2.317.276
110
1.499.413
50
681.551
5 Variasi Variabel : Z
Variasi
:Z
Z (m) Variabel Z/Dp
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

Galat (%) Rata-rata Galat (%)
1,44
1,48
0,74
3,55
1,87

0,4629
0,4708
1,72
0,4452
0,4471
0,44
0,4229
0,4183
1,07
0,3812
0,3809
0,10
0,3233
0,3244
0,34
Rata-rata Galat untuk 5 variabel =1,02%

4,9628
3,9702
2,9777
1,9851
0,9926

1,82

0,73

Sumber: olah data, 2018

a.

Reu Vs. η
Keterangan : η

= Efisiensi removal, tanpa satuan

Reu = Bilangan Reynold udara, tanpa satuan
Persamaan awal yang akan ditinjau :
η = k . Reua . Reab . (Dn/Dp)c . (L/Dp)d. (Z/Dp)e
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
Untuk mengkaji pengaruh Reu terhadap η maka nilai Rea, (Dn/Dp), (L/Dp),
dan (Z/Dp) adalah tetap yaitu:
Rea

= 1.499.414

(Dn/Dp)

= 0,0069

(L/Dp)

= 9,9256

(Z/Dp)

= 4,9628

Sehingga persamaan menjadi:
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.(1.499.414)0,1189.(0,0069)0,1847.(9,9256)-0,6411.(4,9628) 0,2314
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Selanjutnya data Reu dimasukkan untuk sumbu X sehingga nilai η data
sebagai Y data, dan η hitung sebagai Y hitung, dan galat yang terjadi, untuk
kemudian digunakan untuk membuat grafik.
Tabel 46. Data Bilangan Reynold Udara (Reu), Efisiensi removal alat (η)
sebagai η data dan η hitung serta galat
No.

Reu,
tanpa satuan

η data,
tanpa satuan

η hitung,
tanpa satuan

Galat
(%)

1
2
3
4
5

122.218
103.046
86.271
70.695
41.937

0,7628
0,4779
0,2871
0,1617
0,0407

0,7518
0,4708
0,2892
0,1675
0,0400

1,44
1,48
0,74
3,55
1,87

Galat rata-rata = 1,82%
Sumber: Olah data, 2018

Selanjutnya data-data pada tabel di atas yaitu Reu sebagai sumbu X, η data
sebagai Y data, dan η hitung sebagai Y hitung, digunakan untuk membuat
grafik.

Gambar 27. Hubungan antara Bilangan Reynold udara (Reu) terhadap efisiensi
removal (η)
Berdasarkan gambar 27 maka jika Nilai Reu (Bilangan Reynold udara)
semakin besar maka semakin besar efisiensi removalnya, namun jika Reu
(Bilangan Reynold udara) terlalu besar maka debu semen bukannya
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tertangkap kabut tetapi hanya berpindah tempat karena dihempaskan oleh
kecepatan volumetris udara yang sangat besar.
Rea Vs. η

b.

.Keterangan

:η

= Efisiensi removal, tanpa satuan

Rea = Bilangan Reynold air, tanpa satuan
Persamaan awal yang akan ditinjau :
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
Untuk mengkaji pengaruh Rea terhadap η maka nilai Reu, (Dn/Dp), (L/Dp),
dan (Z/Dp) adalah tetap yaitu:
Reu

= 103.046

(Dn/Dp)

= 0,0069

(L/Dp)

= 9,9256

(Z/Dp)

= 4,9628

Sehingga persamaan menjadi:
η =(1,1590.10-14). (103.046)2,7431.(Rea)0,1189.(0,0069)0,1847.(9,9256)-0,6411.(4,9628) 0,2314

Selanjutnya data Rea dimasukkan untuk sumbu X sehingga didapatkan nilai η
data sebagai Y data, dan η hitung sebagai Y hitung, dan galat yang terjadi,
untuk kemudian digunakan untuk membuat grafik
Tabel 47. Data Bilangan Reynold air (Rea), Efisiensi removal alat (η) sebagai η
data dan η hitung serta galat
No.

Rea,
tanpa satuan

η data,
tanpa satuan

η hitung,
tanpa satuan

Galat
(%)

1
2
3
4
5

4.770.862
3.407.759
2.317.276
1.499.414
681.552

0,5350
0,5235
0,4908
0,4709
0,4238

0,5403
0,5191
0,4958
0,4708
0,4287

0,99
0,84
1,02
0,02
1,15
Galat rata-rata
=0,80%

Sumber: Olah data, 2018

Selanjutnya data-data pada tabel di atas yaitu Rea sebagai sumbu X, η data
sebagai Y data, dan η hitung sebagai
digunakan untuk membuat grafik.
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Gambar 28. Hubungan antara Bilangan Reynold air (Rea) terhadap efisiensi
removal (η)
Berdasarkan gambar 28 maka Nilai Rea (bilangan Reynold air) semakin besar
maka semakin besar pula efisiensi removalnya. Hal ini dikarenakan kabut
yang terbentuk akan semakin banyak sehingga debu juga semakin banyak
yang akan dapat tertangkap oleh kabut. Namun jika Rea terlalu besar maka
yang terbentuk bukan kabut tetapi butiran air.

c.

(Dn/Dp) Vs. η
Keterangan : η

= Efisiensi removal, tanpa satuan

(Dn/Dp) = Perbandingan diameter nosel terhadap diameter pipa
kolom, tanpa satuan

Persamaan awal yang akan ditinjau :
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
Untuk mengkaji pengaruh (Dn/Dp) terhadap η maka nilai Reu, Rea, (L/Dp),
dan (Z/Dp) adalah tetap yaitu:
Reu

= 103.046

Rea

= 1.499.414

(L/Dp)

= 9,9256

(Z/Dp)

= 4,9628
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Sehingga persamaan menjadi:
η=(1,1590.10-14).(103.046)2,7431.(1.499.414)0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(9,9256)-0,6411.(4,9628) 0,2314

Selanjutnya data (Dn/Dp) dimasukkan untuk sumbu X sehingga didapatkan
nilai η sebagai Y hitung dan galat.
Tabel 48. Data Perbandingan Diameter nosel terhadap diameter pipa kolom
(Dn/Dp), Efisiensi removal alat (η) sebagai η data dan η hitung serta galat
No.

Dn/Dp,
tanpa satuan

η data,
tanpa satuan

η hitung,
tanpa satuan

Galat
(%)

1
2
3
4
5

0,0069
0,0053
0,0040
0,0030
0,0020

0,4760
0,4562
0,4295
0,4054
0,3683

0,4708
0,4472
0,4246
0,4026
0,3736

1,08
1,96
1,15
0,68
1,43

Rata-rata Galat = 1,26
Sumber: Olah data, 2018

Selanjutnya data-data pada tabel di atas yaitu (Dn/Dp) sebagai sumbu X, η data
sebagai Y data, dan η hitung sebagai Y hitung, digunakan untuk membuat grafik.

Gambar 29. Hubungan antara Perbandingan Diameter nosel terhadap diameter
pipa kolom (Dn/Dp) terhadap efisiensi removal (η)

Berdasarkan gambar 29 bahwa jika nilai perbandingan Diameter nosel
terhadap diameter pipa kolom (Dn/Dp) semakin besar maka semakin besar
pula efisiensi removalnya. Hal ini dikarenakan kabut yang terbentuk akan
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semakin banyak sehingga debu juga semakin banyak yang akan dapat
tertangkap oleh kabut.

d.

(L/Dp) Vs η
Keterangan : η

= Efisiensi removal, tanpa satuan

(L/Dp) = Perbandingan jarak sprayer terhadap kolom dengan
diameter pipa kolom, tanpa satuan
Persamaan awal yang akan ditinjau :
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
Untuk mengkaji pengaruh (L/Dp) terhadap η maka nilai Reu, Rea, (Dn/Dp),
dan (Z/Dp) adalah tetap yaitu:
Reu

= 103.046

Rea

= 1.499.414

(Dn/Dp)

= 0,0069

(Z/Dp)

= 4,9628

Sehingga persamaan menjadi:
η=(1,1590.10-14).(103.046)2,7431.(1.499.414)0,1189.(0,0069)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(4,9628) 0,2314

Selanjutnya data (L/Dp) dimasukkan untuk sumbu X sehingga didapatkan
nilai η sebagai Y hitung dan galat.
Tabel 49. Data Perbandingan jarak sprayer terhadap kolom dengan diameter pipa
kolom (L/Dp), Efisiensi removal alat (η) sebagai η data dan η hitung
serta galat
No.

L/Dp,
tanpa satuan

η data,
tanpa satuan

η hitung,
tanpa satuan

Galat
(%)

1
2
3
4
5

14,8883
12,4069
9,9256
7,4442
4,9628

0,3637
0,4072
0,4665
0,5706
0,7321

0,3631
0,4081
0,4708
0,5662
0,7342

0,17
0,23
0,92
0,78
0,30
Rata-rata
Galat
= 0,48%

Sumber: Olah data, 2018
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Selanjutnya data-data pada tabel di atas yaitu (L/Dp) sebagai sumbu X, η data
sebagai Y data, dan η hitung sebagai Y hitung, digunakan untuk membuat
grafik.

Gambar 30. Hubungan antara jarak sprayer terhadap kolom dengan diameter
pipa.kolom (L/Dp) terhadap efisiensi removal (η)

Berdasarkan gambar 30 maka jika nilai perbandingan jarak sprayer terhadap
kolom dengan diameter pipa kolom (L/Dp) semakin besar maka semakin
kecil efisiensi removalnya. Hal ini dikarenakan kabut yang terbentuk akan
mendorong debu semen ke arah tertentu sehingga kabut tidak menangkap
debu semen dengan baik.

e.

(Z/Dp) Vs. η
Keterangan :
η

= Efisiensi removal, tanpa satuan

(Z/Dp) = Perbandingan jarak ujung pipa kolom dengan posisi alat ukur
terhadap diameter pipa, , tanpa satuan
Persamaan awal yang akan ditinjau :
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
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Untuk mengkaji pengaruh (Z/Dp) terhadap η maka nilai Reu, Rea, (Dn/Dp),
dan (L/Dp) adalah tetap yaitu:
Reu

= 103.046

Rea

= 1.499.414

(Dn/Dp)

= 0,0069

(L/Dp)

= 9,9256

Sehingga persamaan menjadi:
η=(1,1590.10-14).(103.046)2,7431.(1.499.414)0,1189.(0,0069)0,1847.(9,9256)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314

Selanjutnya data (Z/Dp) dimasukkan untuk sumbu X sehingga didapatkan
nilai η sebagai Y hitung dan galat.
Tabel 50. Data Perbandingan tinggi tumpukan kolom dengan diameter
pipa.kolom (Z/Dp), Efisiensi removal alat (η) sebagai η data dan η hitung
serta galat
No.

Z/Dp,
tanpa satuan

η data,
tanpa satuan

1
2
3
4
5

4,9628
3,9702
2,9777
1,9851
0,9926

0,4629
0,4452
0,4229
0,3812
0,3233

η hitung,
tanpa satuan

Galat
(%)

0,4708
1,72
0,4471
0,44
0,4183
1,07
0,3809
0,10
0,3244
0,34
Rata-rata Galat = 0,73%

Sumber: Olah data, 2018

Selanjutnya data-data pada tabel di atas yaitu (Z/Dp) sebagai sumbu X, η data
sebagai Y data, dan η hitung sebagai
digunakan untuk membuat grafik.
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Gambar 31. Hubungan antara perbandingan jarak antara ujung pipa kolom
dengan posisi alat ukur (Z/Dp) terhadap efisiensi removal (η)
Berdasarkan gambar 31 maka jika nilai perbandingan jarak antara ujung pipa
kolom dengan posisi alat ukur terhadap diameter pipa.kolom (Z/Dp) semakin
besar pula efisiensinya. Nilai (Z/Dp) ini mempunyai pengaruh yang dominan
terhadap hasil penangkapan debu oleh kabut.

Berdasarkan persamaan hasil temuan sebagai berikut:
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
Reu, Rea, (Dn/Dp, (L/Dp), dan (Z/Dp), k, dan η = tidak bersatuan. Persamaan
tersebut dapat digunakan untuk merencanakan jumlah berat debu semen yang
akan dapat ditangkap oleh alat penangkap debu tersebut.
Untuk Reu berbanding lurus dengan η dan berperan sangat penting. Hal ini dapat
dilihat dari konstantanya 2,7431. Variabel yang berpengaruh pada Reu yaitu
kecepatan udara linier. Sedangkan untuk Rea berbanding lurus dengan η tetapi
pengaruhnya kecil. Hal ini dapat dilihat dari konstantaya 0,1189. Variabel yang
berpengaruh pada Rea yaitu kecepatan air pada sprayer. Untuk (Dn/Dp)
berbanding lurus dengan nilai η tetapi pengaruhnya kecil. Hal ini dapat dilihat dari
konstantanya 0,1847. Untuk nilai (L/Dp) adalah berbanding terbalik terhadap η
tetapi pengaruhnya kecil. Hal ini dapat dilihat dari konstantanya -0,6411. Untuk
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nilai (Z/Dp) adalah berbanding lurus terhadap η dan mempunyai pengaruh
terhadap nilai η. Hal ini dapat dilihat dari konstantanya 0,2314.
Untuk mengetahui variabel yang lebih berpengaruh pada proses penangkapan
debu dengan Metode Pengkabutan maka dapat digunakan penyelesaian numerik
dengan Metode Analisa Varian (Anava) dengan 5 variabel dan setiap variabel ada
5 perlakuan sebanyak 3 kali replikasi yaitu sebagai berikut:
Tabel 51. Penyelesaian numerik dengan metode Analisis Varian (Anava) dengan
5 variabel dan setiap variabel ada 5 perlakuan sebanyak 3 kali replikasi

Sumber Variasi
A (=Dn)
B (=L)
C (=Vu)
D (=Va)
E (=Z)
Interaksi 2 variabel
AB
AC
AD
AE
BC
BD
BE
CD
CE
DE
Interaksi 3 variabel
ABC
ABD
ABE
ACD
ACE
ADE
BCD
BCE
BDE
CDE
Interaksi 4 variabel

JK

DK

Rataan
Kuadrat

F hitung

F tabel

0,2974
0,2638
0,3342
0,2715
0,3048

4
4
4
4
4

0,0743
0,0659
0,0835
0,0679
0,0762

28,53
25,31
32,06
26,04
29,24

2,37
2,37
2,37
2,37
2,37

0,5936
0,8097
0,6163
0,7176
0,8482
0,6692
0,7625
0,7250
0,8341
0,6377

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0,0371
0,0506
0,0385
0,0448
0,0530
0,0418
0,0477
0,0453
0,0521
0,0399

14,24
19,42
14,78
17,21
20,34
16,05
18,29
17,39
20,00
15,29

1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64

1,2059
0,7194
0,9650
1,4206
1,7294
1,1735
0,8440
1,1209
0,6224
1,4852

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

0,0188
0,0112
0,0151
0,0222
0,0270
0,0183
0,0132
0,0175
0,0097
0,0232

7,23
4,31
5,79
8,52
10,37
7,04
5,06
6,72
3,73
8,91

1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
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JK

DK

1,5811
2,1785
1,1028
2,0280
1,8494

256
256
256
256
256

0,09718 1024
16,2871 6250
45,0956 9374

Rataan
Kuadrat

F hitung

F tabel

0,0062
0,0085
0,0043
0,0079
0,0072

2,37
3,27
1,65
3,04
2,77

1,16
1,16
1,16
1,16
1,16

0,0001
0,0026

0,04

1,03

Sumber: olah data, 2018

Berdasarkan tabel 50 atas bahwa jika F Hitung > FTabel maka Ho ditolak, artinya
variabel berpengaruh terhadap proses penangkapan debu semen. Sedangkan
urutan prioritas yang lebih berpengaruh pada proses penangkapan debu
berdasarkan pada nilai F Hitung yaitu semakin besar nilai F hitung maka variabel
tersebut sermakin berpengaruh terhadap proses penangkapan debu dengan metode
pengkabutan tersebut.

5.

Justifikasi Nilai Kebaruan Penelitian Disertasi

Nilai kebaruan dari penelitian disertasi ini yaitu :
a. Ditemukan persamaan pemodelan yang didapatkan dari olah data Alat
Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan skala laboratorium, yang
menangkap debu menggunakan kabut yang dispraykan ke debu semen.
Sedangkan peralatan penangkap debu semen lainnya yang agak mirip adalah
wet scrubber yang menggunakan media air yang disemprotkan ke debu semen.
Dikarenakan kabut mempunyai ukuran butiran yang jauh lebih kecil
dibandingkan dengan air maka luas permukaan kabut lebih besar daripada air
sehingga kabut lebih dapat menangkap debu semen dengan ukuran dari halus
sampai kasar dan akibatnya jumlah debu semen yang tertangkap oleh kabut
akan lebih banyak dibandingkan dengan air.
b. Penggunaan kabut pada alat penangkap debu semen tersebut untuk menangkap
debu semen dengan cara dispraykan ke debu semen akan lebih menghemat
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penggunaan bahan bakunya (air), dibandingkan jika menangkap debu semen
menggunakan air yang disemprotkan ke debu semen. Sumber air yang akan
diubah menjadi kabut pada Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan
dapat diperoleh dari air hujan yang jatuh pada atap pabrik dan sekitarnya yang
dialirkan dan ditampung pada tangki penampungan air pada Alat Penangkap
Debu Semen Metode Pengkabutan tersebut. Hal ini yang membuat Alat
Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan ramah lingkungan karena selain
menggunakan air hujan yang digunakan kembali untuk menghasilkan kabut,
juga flok atau gumpalan kabut yang sudah menangkap debu, dapat
dikumpulkan pada suatu pond/kolam dan dapat digunakan sebagai bahan baku
pembuat batako.

6.

Aplikasi Persamaan Pemodelan Hasil Temuan

Berikut ini contoh aplikasi persamaan pemodelan yang digunakan untuk scale up
Alat Penangkap Debu Semen skala laboratorium ke skala industri, sedangkan
untuk optimasi prosesnya menggunakan program excel solver.
Data-data yang dimiliki industri adalah sebagai berikut:


Konsentrasi debu rata-rata yang keluar dari cerobong PT. Semen Gresik (Tbk)
Pabrik Tuban 1 (Co) = 440 µg/m3

 Kecepatan alir gas buang = Vu = 22,51 m/s = 1.350,60 m/menit
 Diameter cerobong di PT. Semen Gresik = Dp aktual =1 m
(PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., 2015)
 Diameter nosel pada sprayer = Dn = 1,40 mm
 Diameter pipa kolom penangkap debu = Dp standar = 20,15 cm = 0,2015 m
 Baku mutu untuk debu yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.41
Tahun 1999 bahwa konsentrasi debu maksimal adalah 230 µg/m3.
 Alat Penangkap Debu Metode Pengkabutan memiliki efisiensi (η) = 76,28%.
 Debu dalam aliran gas buang yang dapat ditangkap oleh alat (C) =
= η x Co = 0,7628 x 440 µg/m3 = 335,63 µg/m3
 Konsentrasi debu pada aliran gas buang sesudah melewati Alat Penangkap
Debu Metode Pengkabutan (C1) = (440 – 335,63) µg/m3 = 104,37 µg/m3.
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Dibandingkan dengan baku mutu untuk debu = 230 µg/m3 maka kadar debu
dalam aliran gas buang yang sudah melewati Alat Penangkap Debu Metode
Pengkabutan sudah di bawah baku mutunya dan layak untuk dikeluarkan ke
udara bebas.

Optimasi prosesnya yaitu jumlah nosel yang diperlukan pada cerobong pabrik
semen yang berdiameter 1 m adalah sebagai berikut:
Jumlah nosel = [Luas area pipa actual] / [Luas area pipa standar]
= [0,25 x 3,14 x (1 m)2] / [0,25 x 3,14 x (0,2015 m)2]
= 24,6292 buah = 25 buah.

Selanjutnya pada scale up ke pabrik semen dengan ukuran diameter cerobong
semen = 1 m maka Reynold air, jarak antara sprayer terhadap kolom cerobong,
dan jarak ujung atas kolom terhadap alat ukur debu, dapat dilakukan optimasi
dengan mengacu pada rumus hasil temuan dan menggunakan program excel
solver (Walkenbach, J., 2013) yaitu:
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
Algoritma optimasi multivariable menggunakan solver dari microsoft office excel
yaitu :
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Hasil cetak simulasinya adalah sebagai berikut:

Sesudah dilakukan optimasi dengan Excel solver maka untuk Alat Penangkap
Debu Metode Pengkabutan dengan efisiensi 76,28% akan dapat menurunkan
konsentrasi debu semen dari 440 µg/m3 menjadi 104,37 µg/m3 dengan kondisi
operasi sebagai berikut:
Dn=0,0014 m; L=3,0 m; Vu = 79,32 m/menit; Va=110 ml/menit; Z=0,5 m.
Untuk aplikasi di pabrik, air pada sprayer didapatkan dari pengumpulan air
hujan yang ada di atap pabrik dan dimasukkan ke tangki air yang pada inlet
dilengkapi dengan filter. Selain akan mengurangi limpasan air hujan di sekitar
lokasi pabrik, penyediaan air hujan untuk sprayer akan membuat alat penangkap
debu metode pengkabutan ini menjadi lebih ramah lingkungan. Sedangkan debu
yang sudah tertangkap oleh kabut, akan terkumpul di sekitar alat penangkap debu,
kemudian dialirkan ke kolam penampungan dan dapat digunakan sebagai bahan
baku pembuat batako. Hal ini tentu selain akan meningkatkan nilai ekonomi dari
debu semen yang tertangkap kabut, juga akan membuka peluang berusaha bagi
masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Terkait keekonomian Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan
maka dapat dihitung berdasarkan kondisi optimum alat tersebut yaitu pada
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Dn=0,0014 m; L=3,0 m; Vu = 79,32 m/menit; Va=110 ml/menit; Z=0,5 m dan
alat tersebut mempunyai efisiensi kerja=76,28%.
Material yang digunakan sebagai bahan baku pembuat kabut adalah air..
Kecepatan air yang digunakan untuk membuat kabut di sprayer=Va=110 ml/menit
Va= [110 ml/menit]x[60 menit/jam] = 6.600 ml/jam = 6,6 liter/jam.
Diasumsikan harga air bersih pada PDAM = Rp 1.300,00/liter maka biaya
pembelian air untuk operasional

Alat Penangkap Debu Semen Metode

Pengkabutan jika menggunakan air dari PDAM yaitu:
= [Rp 1.300,00/liter]x[6,6 liter/jam] = Rp 8.580,00/jam
Jika diasumsikan jumlah hari dalam 1 bulan adalah 30 hari maka biaya pembelian
air untuk operasional Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan jika
menggunakan air dari PDAM yaitu:
= Rp 6.177.600,00/bulan = Rp 74.131.200,00/tahun.
Untuk bahan baku Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan
direncanakan menggunakan air hujan yang jatuh pada atap-atap pabrik, lalu
dikumpulkan pada talang dan dialirkan ke tangki penampung air yang mensuplai
air untuk pembuatan kabut pada Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan. Sebelum masuk ke tangki penampung air, dipasang filter air
sehingga dapat untuk menyaring air hujan dari kotoran. Oleh karena itu,
penggunaan Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan dengan
menggunakan bahan baku untuk membuat kabut adalah air hujan merupakan alat
yang ramah lingkungan dengan alasan berikut:
a. Menghemat penggunaan air yang digunakan sebagai bahan pembuat kabut
karena kebutuhan air untuk pembuatan kabut jumlahnya akan lebih sedikit
dibandingkan jika air langsung disemprotkan ke debu. Hemat penggunaan air
bahan baku pembuat kabut maka akan meminimalkan biaya operasional
pengadaan air tersebut;
b. Menghemat sumberdaya alam karena air yang digunakan untuk membuat
kabut berasal dari air hujan yang jatuh pada atap pabrik dan dialirkan ke dalam
tangki air pada rangkaian Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan.
Artinya tidak menggunakan airtanah dari sumur bor/gali. Menghemat beaya
operasional pengadaan air Rp 74.131.200,00/tahun.
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c. Kabut sebagai media penangkap debu semen, mempunyai ukuran butiran yang
lebih kecil dibandingkan dengan ukuran air sehingga luas permukaan bidang
kontak kabut akan lebih luas dibandingkan dengan air sehingga kabut akan
dapat menangkap debu semen yang berukuran sangat halus, sedangkan air
hanya dapat menangkap debu yang ukurannya lebih besar. Artinya dari hasil
pekerjaan maka debu semen yang bisa ditangkap akan bisa lebih banyak.
d. Debu yang tertangkap oleh kabut, dalam jumlah yang besar dapat digunakan
sebagai bahan pembuat batako

Sedangkan life cycle Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan yaitu kurang
lebih 20 tahun.
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Kecenderungan arah penyebaran debu di Kabupaten Tuban yang
dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin serta curah hujan dengan
menggunakan Windrose pada bulan Maret 2016 ke barat dan kecepatan
angin rata-rata adalah 1,05 m/s, Mei 2016 ke selatan dan 1,14 m/s,
Agustus 2016 ke barat dan 1,08 m/s serta Oktober – November 2016 ke
timur dan 2,62 m/s.
2. Ditemukan pemodelan persamaan Alat Penangkap Debu Semen Metode
Pengkabutan yang ramah lingkungan, dengan kondisi operasional yang
optimum yaitu Dn=1,40 mm, L=2 m, Vu=510 m/menit, Va=110 ml/menit,
dan Z=100 cm. Variabel tetapnya adalah RH = 52%; T = 29oC = 302oK ;
P=0,99 atm, dengan efisiensi 76,28% yaitu:
η =(1,1590.10-14). Reu2,7431.Rea0,1189.(Dn/Dp)0,1847.(L/Dp)-0,6411.(Z/Dp) 0,2314
dengan rata-rata galat untuk 5 variabel

yaitu 1,02%.

Pemodelan

persamaan ini sebagai dasar scale up ke industri, sedangkan untuk
optimasi nilai variabel yang disesuaikan dengan rencana

jumlah debu

semen yang akan ditangkap oleh kabut maka menggunakan aplikasi Excel
Solver. Jadi temuan pada disertasi ini yaitu pemodelan persamaan
variabel Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan.
3. Nilai tambah lingkungan akibat dioperasikannya Alat Penangkap Debu
Semen Metode Pengkabutan yaitu:
a. Kualitas udara yang semakin baik yang ditandai dengan menurunnya
kadar debu pada beberapa lokasi pemantauan yang diestimasi sebesar
76,28% yaitu berkisar antara 0,0095-0,05 mg/Nm3;
b. Kualitas tanah yang semakin baik yaitu dengan pH pada 2 sampel tanah
menurun menjadi 6,22 dan 6,09 serta kejenuhan basa 47,30 dan 46,27,
kemudian dilanjutkan dengan penambahan pupuk organik serta
pembalikan/penggemburan tanah;
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c. Kualitas tingkat kesehatan masyarakat meningkat yaitu ditandai dengan
tidak bertambahnya jumlah penderita penyakit paru-paru baru di
Kabupaten Tuban yaitu pada tahun

2017 berjumlah 1.185 orang,

sedangkan pada tahun 2018 yaitu diprakirakan tetap 1.185 orang.

B. Saran
1. Para peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan untuk menyempurnakan
Alat Penangkap Debu Semen Metode Pengkabutan ini dengan mencoba
variabel-variabel independent lain sehingga dapat ditemukan kondisi
operasi alat yang semakin baik.
2. Perusahaan semen direkomendasikan dapat menggunakan Alat Penangkap
Debu Metode Pengkabutan ini dan dipasang pada sesudah cerobong
sehingga kadar debu dalam aliran gas buang yang sudah melewati alat
tersebut dapat di bawah baku mutunya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat membuat himbauan agar kadar
debu dalam aliran gas buang yang keluar dari cerobong harus di bawah
baku mutunya sehingga jika belum memenuhi syarat, agar bisa mencoba
menggunakan Alat Penangkap Debu Metode Pengkabutan.
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