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UJI PERBANDINGAN KALSIUM KARBONAT PRESIPITAT (PCC) DARI LIMESTONE KLATEN
DAN RUMPIN HASIL PROSES HIDROMETALURGI
Murni Handayani, Eko Sulistiyono
Pusat Penelitian Metalurgi – LIPI Gedung 470 Kawasan Puspiptek Serpong
Abstrak
Telah dilakukan penelitian pembuatan kalsium karbonat presipitat dengan metode hidrometalurgi dari
Limestone daerah Klaten dan Rumpin yang dibandingkan untuk mendapatkan hasil kalsium karbonat
presipitat dengan kualitas tinggi. Pada percobaan ini metode yang digunakan adalah proses pelarutan dan
pengendapan kembali menggunakan larutan asam Cholrida ( HCl ) 1 M sebagai pelarut dan ammonium
carbonat 50 gr/L sebagai pengendap. Hasil akhir diperoleh padatan putih bersih berupa kalsium karbonat
presipitat (Precipitated Calcium Carbonate/PCC). Hasil analisis dengan AAS menunjukkan bahwa PCC dari
daerah rumpin memiliki kemurnian yang lebih tinggi dengan kadar pengotor yang lebih kecil dibandingkan
dengan PCC dari Klaten yaitu untuk PCC Klaten diperoleh PCC dengan kemurnian sekitar 99,886 %.
Kandungan pengotor PCC Klaten berupa unsur magnesium ( 0,018 % ), besi ( 0,012 % ) dan silika sekitar
0,084 %. Sedangkan PCC dari Rumpin diperoleh kemurnian 99.965 % dengan kandungan pengotor berupa
unsur besi 0,009 % , silica 0,016 % dan magnesium 0,010 %.
Kata kunci : kalsium karbonat presipitat, hidrometalurgi, limestone klaten dan Rumpin

Abstract
Synthesis of Calcium carbonate precipitates by hydrometallurgy method from Limestone Rumpin
and Klaten areas have been done which is compared to get the calcium carbonate precipitates with
high quality. In this experiment, the method used is the process of dissolving and precipitation use
Chlorida acid (HCl) 1 M as a solvent and ammonium carbonat 50 g / L as precipitator. The final
results obtained clean white solid precipitates in the form of calcium carbonate precipitate
(Precipitated Calcium Carbonate / PCC). The results of analysis by AAS showed that the PCC of
Rumpin area has a higher purity level of impurities which is smaller than the PCC of Klaten. PCC
of Klaten with purity of about 99.886% and have impurities content of the element of magnesium
(0.018%), iron (0.012%) and silica 0.084%. While PCC from Rumpin is 99,965% purity with
impurities content of the elements iron 0.009%, silica 0.016% and 0.010% magnesium.
Keywords: calcium carbonate precipitates, hydrometallurgy, limestone Rumpin and klaten
1. Pendahuluan
Indonesia memiliki potensi sumberdaya
mineral berbasis karbonat seperti batu kapur,
dolomit, magnesit dan lain-lain. Salah satu
daerah di Indonesia yang memiliki potensi
mineral batu kapur adalah di daerah Rumpin,
Kabupaten Bogor , Jawa Barat dan daerah
Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada
kedua daerah tersebut terdapat persamaan
dalam hal pemanfaatan batu kapur antara lain
terletak pada pemanfaatanya yang masih
bersifat tradisional yaitu sebagai bahan
bangunan. Sehingga dari kedua daerah
tersebut pemanfaatan batu kapur masih memberikan nilai jual yang rendah bagi masyarakat sekitar daerah tersebut. Oleh karena itu
melalui tulisan ini akan dipaparkan kemungkinan pemanfaatan batu kapur menjadi
produk kalsium karbonat presipat (PCC) yang
diharapkan mampu memberikan nilai tambah
bagi kedua daerah tersebut .
Daerah Bayat, Kabupaten Klaten terkenal dengan potensi batu kapur, dimana
potensi batu kapur tersedia dalam jumlah
yang cukup untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar. Hingga saat ini potensi
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batu kapur di daerah tersebut hanya diolah
secara tradisional yang menghasilkan produk
kapur padam atau kalsium hidroksida
(Ca(OH)2) yang dijual murah. Padahal dari
hasil karakterisasi yang telah dilakukan batu
kapur dari daerah Bayat, Kabupaten Klaten
memiliki kualitas yang cukup tinggi. Terbukti
dari hasil tulisan sebelumnya (Agus Budi
Prasetyo dkk ) menunjukkan bahwa batu
kapur dari Jimbung memiliki kadar CaO 50,3
%, Jetho 45,3 % dan Temas 43,6 %. Kemudian unsur pengotor besi dari ketiga daerah
Bayat (Jetho, Jimbung dan Temas ) memiliki
kadar besi sangat rendah yaitu dibawah 0,04
%, sangat bagus untuk dibuat kalsium karbonat presipitat. Hasil analisis dengan menggunakan uji XRD dari kurva difraksi menunjukkan bahwa sample dari limestone dari Bayat
mempunyai peak-peak utama dengan sudut
difraksi dan jarak antar bidang (d) yang sama
bahwa ketiga peak utama dengan jarak antar
bidang pada 3.04; 2.29 dan 1.88 merupakan
senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat. Di
daerah Bayat terdapat tobong-tobong yang
digunakan untuk pembakaran batu gamping

272

Makalah Pendamping: Kimia
Paralel E

sebagai industri rumahan yang menggunakan
bahan baku kayu bakar.
Deposit utama batu kapur di
Kecamatan Rumpin ada di Desa Kampung
Sawah yang berada di kaki pegunungan
kapur di daerah tersebut. Harga jual batu
kapur mentah tersebut cukup murah kurang
lebih hanya Rp 300.000 per kubik atau sekitar
Rp 300/kg, sebagai perbandingan harga
kapur yang telah diolah oleh masyarakat
dapat mencapai Rp 2.000/kg. Hal inilah yang
menjadikan usaha pertambangan batu kapur
belum memnberikan nilai tambah kepada
masyarakat. Kualitas batu kapur di daerah
rumpin cukup bagus sehingga dapat dimungkinkan pengembangan industri kecil pengolahan batu kapur di daerah tersebut dengan
memperhatikan pula pelestarian lingkungan.
Berdasarkan hasil karakterisasi yang dilakukan pasda penelitian sebelumnya (Immanuel
Ginting dkk) terlihat bahwa batu kapur yang
berasal dari Kampung Sawah, Kecamatan
Rumpin, Kabupaten Bogor memiliki kualitas
batu kapur yang cukup baik yaitu berkadar
CaO 48,54 % dengan pengotor besi yang
cukup rendah. Akan tetapi batu kapur yang
berasal dari Rumpin tersebut memiliki kadar
silika yang cukup tinggi dimana kadar silika
dapat mencapai 14,6 %, kemudian kadar besi
yang terdapat masih dibawah 0,01 % .
Dengan dekimian batu kapur yang berasal
dari daerah Rumpin, Kabupaten Bogor
Memiliki potensi yang dapat dikembangkan
menjadi kalsium karbonat presipitat dengan
ptoses hidrometalurgi.
2. Proses Hidrometalurgi
Proses sintesis menggunakan metode
hidrometalurgi diharapkan akan meningkatkan
kemurnian kalsium karbonat sehingga diperoleh Kalsium Karbonat Presipitat dengan
kemurnian tinggi di atas 99 %. Senyawa
Pengotor dari bahan baku ini sangat
mempengaruhi dalam proses pemurnian dan
hasil akhir PCC yang diperoleh. Proses yang
dilakukan dalam sintesis meliputi pelarutan ,
pengendapan selektif, pengendapan total,
pengeringan dan penimbangan. Proses pelarutan dari kedua limestone adalah sama yaitu
menggunakan asam khlorida 1 M. Proses
Hidrometalurgi merupakan salah satu terobosan proses pembuatan kalsium karbonat
presipitat dengan menggunakan bahan
pereaksi berbasis air, atau dikenal dengan
proses basah. Dalam proses ini memiliki
prinsip yaitu melepaskan gas CO2 dengan
bantuan asam sehingga terbentuk garam dari
asam tersebut. Dalam proses ini semua asam
dapat digunakan seperti asam chlorida, asam
sulfat, asam nitrat dan asam organik seperti

oksalat dan sitrat. Pada percobaan ini
dilakukan dengan menggunakan asam
chlorida karena harganya murah, garam yang
terbentuk berupa larutan yang mudah
diuraikan kembali. Adapun reaksi kimia
sebagai berikut :
CaCO3 (s) + 2 HCl (aq)
CaCl2 (aq) + H2CO3 (aq)
H2CO3

CO2 + H2O

(1.a )
(1.b )

Setelah terbentuk garam kalsium chlorida yang larut dalam air, maka langkah
berikutnya adalah proses penbgendapan
garam karbonat. Larutan yang terbentuk
adalah berwarna kecoklatan karena adanya
pengotor seperti besi maupun silika sehingga
perlu dilakukan proses penyaringan. Setelah
disaring maka filtrat yang berwarna bening
yang diambil yang merupakan garam CaCl2.
Filtrat kemudian ditambahkan dengan basa
yaitu menggunakan CaCO3 hasil kalsinasi
100oC sebanyak 3 gram sedikit demi sedikit
sampai pH 6 sehingga pengotor besi
mengendap. Setelah itu dilakukan pengendapan menggunakan ammonium karbonat
membentuk larutan putih susu dengan reaksi
sebagai berikut :
CaCl2 + 2NH4HCO3

Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 + 2 NH4Cl
(2.a)

CaCO3 + H2O

(2.b)

Dari reaksi tersebut pada akhirnya
terbentuk kalsium karbonbat presipitat dan
hasil samping berupa larutan NH4Cl yang
dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dan
dijual sebagai larutan salmiak yang digunakan
untuk bahan batu batere.
3. Prosedur Percobaan
Pada kegiatan ini dilakukan penelitian
pembuatan kalsium karbonat presipitat
melalui
proses
hidrometalurgi
dengan
menggunakan bahan batu kapur dari Daerah
Bayat, Kabupaten Klaten dan dari daerah
Rumpin Kabupaten Bogor untuk dilihat
perbandingan
terhadap
kedua
daerah
tersebut. Adapun Prosedur percobaan adalah
sebagai berikut :
1. Mengambil batu kapur dari kedua daerah
tersebut, dimana batu kapur tersebut
digerus dalam ukiran butiran sekitar 1 – 4
mesh ( seukuran butiran beras ).
2. Membuat larutan HCl sebesar 1 M yang
akan digunakan untuk melarutkan batu
kapur dan disiapkan pila larutan ammo-

ISBN : 979-498-547-3

Makalah Pendamping: Kimia

273

Paralel E

3.

4.

5.

6.

nium bikarbonat untuk proses pengendapan dengan konsentrasi garam sekitar 1
M pula.
Kemudian batu kapur secara perlahan
dimasukkan dalam beaker glass sehingga
terbentuk gelembug gas dan larutan terus
diaduk agar tidak terjadi bubling yang
tinggi.
Larutan yang terbentuk adalah berwarna
kecoklatan karena adanya pengotor
seperti besi maupun silika sehingga perlu
dilakukan proses penyaringan. Setelah
disaring maka filtrat yang berwarna bening
yang diambil yang merupakan garam
CaCl2.
Filtrat kemudian ditambahkan dengan
basa yaitu menggunakan CaCO3 hasil
o
kalsinasi 100 C sebanyak 3 gram sedikit
demi sedikit sampai pH 6 sehingga pengotor besi mengendap.
Hasil disaring dan residu putih kemudian di
oven untuk menghilangkan kandungan uap
air, setelah kering maka hasil akhir berupa
kalsium karbonat presipitat kemudian ditimbang dan dilakukan analisis kadar
kalsium karbonat dan unsur pengotornya
dengan menggunakan spektroskopi serapan atom (AAS).

4. Hasil Percobaan dan Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kalsium karbonat presipitat dengan
kualitas tinggi dari dua daerah yang dibandingkan yaitu dari Limestone Klaten dan
Rumpin. Proses yang dilakukan untuk sintesis
kalsium karbonat presipitat adalah menggu-

No
1
2

Asal
Sampel
Klaten
Rumpin

nakan metode hidrometalurgi. Sebelum
dilakukan sintesis kalsium karbonat presipitat
maka dilakukan karakterisasi dari kedua
limestone yang akan digunakan untuk mengethuai jenis senyawa dan unsur pengotor yang
terkandung dalam bahan baku. Hasil
karakterisasi dari limestone Klaten dan
Rumpin terlihat pada Tabel 1.
Dari hasil karakterisasi bahan baku dari
Tabel 1 terlihat bahwa kandungan Kalsium
Oksida dari limestone Klaten hampir sama
kadarnya dibandingkan dengan limestone
Rumpin yaitu sekitar 46 % CaO yang berarti
kadar CaCO3 sekitar 82%, begitu juga dengan
senyawa pengotor yang didominasi dengan
unsur Na2O, SiO2 dan Al2O3. Dari proses
karakterisasi bahan baku ini maka akan dapat
menjadi acuan dalam proses dan analisis
selanjutnya bahwa dari kedua limestone
tersebut mempunyai potensi yang bagus
untuk dilakukan proses sintesis menjadi
Kalsium Karbonat presipitat karena memiliki
kadar kalsium karbonat yang cukup tinggi di
atas 80% dan dari hasil analisis unsur
pengotor yang menunjukkan kadar pengotor
di atas 5 % dapat menjadi acuan untuk proses
sintesis yaitu perlu dilakukan pengendapan
selektif dari unsur pengotor terutama silica
sehingga akan diperoleh hasil sintesis kalsium
karbonat dengan kemurnian yang tinggi.
Kemudian setelah dilakukan kegiatan
percobaan selanjutnya diperoleh kandungan
pengotor yang terkandung dalam kalsium
karbonat presipitat hasil sintesis seperti
terlihat pada Tabel 2 dan Grafik 1.

Tabel 1. Hasil karakterisasi Bahan Baku.
Kadar senyawa dalam % Berat
CaO
MgO
SiO2
Al2O3
K2O
BaO
46,4
1,19
5,36
2,26
0,029
0,024
46,8
1,61
7,82
3,22
0,013
ND

Fe2O3
0,003
0,001

Gambar 1. Proses Pelarutan ( Kiri ) dan Produk akhir ( Kanan )
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TiO2
0,074
0,006

LOI
39,5
36,83
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No
1
2

Tabel 2. Kandungan unsur pengotor PCC hasil sintesis
Asal Sampel
Kadar senyawa dalam % Berat
Fe
Si
Mg
Klaten
0,012
0,084
0,018
Rumpin
0,009
0,016
0,010
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Grafik 1. Kandungan pengotor PCC dari Limestone Klaten dibanding PCC dari limestone Rumpin
Kemurnian dari PCC hasil sintesis di atas
99% ini mengindikasikan bahwa proses
Dari hasil pada tabel 2. terlihat bahwa kadar
hidrometalurgi mampu mengeliminasi unsur
besi dari batu kapur dari Klaten lebih tinggi
pengotor dengan baik sehingga diperoleh
dari pada kadar besi batu kapur dari Rumpin
hasil PCC dengan kemurnian tinggi. PCC dari
sehingga setelah terbentuk kalsium karbonat
Rumpin mempunyai potensi yang lebih besar
presipitat maka produk PCC dari Klaten kadar
untuk aplikasi industri farmasi karena memiliki
besinya lebih tinggi dari batu kapur daerah
kemurnian sangat tinggi di atas 99.9 %.
Rumpin. Kemudian yang menarik dari sini
adalah kadar silika dari batu kapur Rumpin
5. Kesimpulan
lebih tinggi dari batu kapur Klaten namun hasil
akhir proses setelah terbentuk PCC kadar
1. Batu kapur dari daerah Klaten relatif lebih
silika dari produk PCC dari Klaten lebih tinggi.
sulit untuk dibuat PCC dibandingkan
Dengan membandingkan antara produk PCC
dengan batu kapur dari daerah Rumpin.
dari Klaten dan PCC dari Rumpin terlihat
Hal ini dapat dilihat dari proses eliminasi
bahwa batu kapur dari Rumpin lebih mudah
unsur besi dan silika yang lebih bagus
dibuat PCC dengan proses hidrometalurgi
pada batu kapur dari daerah Rumpin ,
dibandingkan dengan batu kapur dari daerah
Kabupaten Bogor.
Klaten.
2.
Kedua produk PCC yang dihasilkan
Dari grafik di atas menunjukkan
dengan proses hidrometalurgi mampu
bahwa kandungan pengotor dalam PCC dari
memberikan kadar kemurnian sangat
Limestone Klaten lebih tinggi di banding PCC
tinggi di atas 99 %. Hal ini memberikan
dari Limestone Rumpin. Kadar terbesar dari
indikasi awal bahwa batu kapur dari kedua
unsur pengotor dalam kedua hasil sintesis
daerah tersebut dapat dikembangkan lebih
dalah Silika, akan tetapi keduanya masih di
lanjut menjadi produk yang mampu
bawah 0.1 %. Hasil analisis dengan AAS
diaplikasikan untuk industri farmasi.
terhadap Kalsium karbonat presipitat ini
3.
Kandungan Kalsium Oksida dari limestone
menunjukkan bahwa Kalsium karbonat
Klaten hampir sama kadarnya dibandingpresipitat (PCC) dari daerah Rumpin memiliki
kan dengan limestone Rumpin yaitu sekitar
kemurnian yang lebih tinggi dengan kadar
46 % CaO yang berarti kadar CaCO3
pengotor yang lebih kecil dibandingkan
sekitar 82%, begitu juga dengan senyawa
dengan PCC dari Klaten yaitu untuk PCC
pengotor yang didominasi dengan unsur
Klaten diperoleh PCC dengan kemurnian
Na2O, SiO2 dan Al2O3.
sekitar 99,886 %. Sedangkan PCC dari
Rumpin diperoleh kemurnian 99.965 %.
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