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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium kimia rekayasa mineral atau 

laboratorium geoteknologi, Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI),  Kompleks LIPI Gedung 70  Jalan Sangkuriang 

Bandung 40135.  Karakterisasi AAS, XRF dan XRD dilakukan di laboratorium 

instrumen Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).  

 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah: alat-alat gelas, neraca analitik, magnetic 

stirrer yang dilengkapi dengan pemanas atau hot plate, lumpang alu, crusher, 

pengayak 230 mesh, corong funnel, lampu UV-Vis, botol 250 mL. Alat-alat 

analisis berupa AAS Shimadzu AA-7000 with ASC-7000, XRD-7000 Shimadzu, 

XRF Portable Thermoking, analisis pH berupa AD 1000 dan AD 1020 Adwa 

sedangkan EC dan ORP AD 3000 Adwa. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah: 12 sampel tanah lahan penutupan 

tambang batubara (overburden) dari Muara Badak, Kabupaten Kartanegara 

Kalimantan Timur Indonesia, larutan standar Cr, Fe, Cd, K, Mn dan Mg masing-
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masing 1000 ppm, kertas saring Whattman, Hidrogen peroksida (H2O2) 30%, 

NaOH,  larutan buffer pH 4.0, larutan buffer pH 7.0 , kertas timbal dan aquades.  

3.3  Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang dilakukan mengikuti alur penelitian berdasarkan 

metode analisis air asam tambang (AAT). 
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Gambar  3.1 Diagram alir metode analisis Air Asam Tambang 

(AAT) 
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 (P387A AMIRA, 2002) 

Ket: Tulisan hijau petanda pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, sedangkan tulisan 

merah petanda pengujian dan pengamatan yang dilakukan. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 
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3.5    Prosedur Penelitian 

3.5.1 Preparasi Sampel Tailing (Overburden Tambang) 

Sampel lahan penutupan tanah pertambangan batubara berasal dari wilayah 

Muara Badak, Kabupaten Kartanegara Kalimantan Timur yang telah dihaluskan  

menggunakan crusher kemudian disaring sehingga mendapatkan ukuran butir 

sebesar -60+230 mesh (75 µm). Sampel yang dipreparasi sebanyak 12 sampel, 

masing-masing sampel ditimbang sebesar 200 gram kemudian dimasukkan ke 

dalam corong funnel yang telah ditutupi alasnya dengan kertas saring Whattman. 

3.5.2 Preparasi Pengujian Kinetika Kolom Leach (Free Draining Leach 

Coloum Test) 

Prosedur pengujian kinetika kolom leach dilakukan dengan metode Free-

Draining Process yaitu pengujian yang dikerjakan dalam kondisi kering dan basa 

selama melakukan pengujian terdahap sampel dengan waktu pengujian 12 jam 

sampel dalam kondisi kering dan 12 jam sampel dalam kondisi kering. Corong 

funnel yang telah dimasukkan dengan sampel tailing seberat 200 gram 

Gambar 3.2 Diagram alir penelitian uji kinetika kolom 

leach dan flooding test 
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dikondisikan permukaannya  sampai basah menggunakan aquades yang kemudian 

airnya turun ke dalam botol penampung (leachate). Hal tersebut dilakukan pada 

sampel lainnya sebanyak 12 sampel tailing.  

 

Gambar 3.3 Rangkaian alat uji Kinetika Kolom Leach 

 

Gambar 3.4 Simulasi pengujian kinetika kolom leach (Saria, et al., 2006) 

Setelah masing-masing permukaan sampel tailing terkondisikan oleh 

aquades, lalu nyalakan lampu UV selama 12 jam setiap hari (siklus kering dan 
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basah). Tambahkan 100 mL aquades masing-masing sampel tailing per minggu 

melalui bagian atas kolom, kemudian tampung leachate-nya dalam botol 

penampung. Pada minggu keempat tambahkan aquades sebanyak 160 mL masing-

masing sampel tailing, lalu tampung leachate-nya. Ukur pH, ORP dan 

konduktivitas (EC) leachate setiap hari menggunakan pH meter, ORP meter dan 

konduktor meter. Pengujian kinetika kolom leaching dilakukan selama 8 minggu. 

Setelah dilakukan pengujian dan pengukuran analisis pH, ORP dan EC kemudian 

kumpulkan seluruh leachate per minggu selama 8 minggu untuk dianalisis 

kandungan logam masing-masing leachate menggunakan spektrofotometri 

serapan atom (AAS). 

3.5.3 Preparasi Pengujian Kinetika Flooding Test (FT) 

Sampel tailing masing-masing ditimbang sebanyak 40 gram kemudian 

dimasukkan kedalam kertas timbal hingga ¾ tinggi permukaannya. Setelah itu, 

dimasukkan ke dalam soxhlet yang labu dasar bulatnya terlah terisi aquades 

sebanyak 160 mL (1:4). Perangkat alat soxhlet dirancang dengan jumlah 6 

perangkat yang satu sama lain dihubungkan menggunakan selang diantara 

kondensor masing-masing soxhlet. Keenam perangkat alat soxhlet diletakkan pada 

alat pemanas elektrik yang disambungkan dengan cooler, kemudian alat pemanas 

elektrik dan cooler dinyalakan secara bersamaan.  

Jumlah siklus yang dilakukan dalam pengujian sebanyak tujuh kali siklus 

per sampel, setiap tujuh kali siklus air dalam labu dasar bulat diganti dengan air 
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yang baru dengan volume yang sama yaitu 160 mL. Pindahkan filtrat hasil 

ekstraksi soxhlet masing-masing sampel overburden ke dalam gelas kimia dan 

direndam sampai kondisi suhu filtratnya berada pada suhu kamar. Diukur pH, 

ORP dan EC masing-maisng filtrat sampel overburden. Pengujian dilakukan 

selama delapan kali ganti air yang setara dengan lima puluh enam siklus per 

sampel tailing. Tujuh kali siklus setara dengan satu minggu pengujian atau sama 

dengan satu kali ganti air, maka delapan kali ganti air setara dengan delapan 

minggu atau dua bulan. 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian alat uji kinetika flooding test 

3.5.4 Pengujian Singel Addition NAG (Uji NAG Penambahan Tunggal ) 

 Pengujian singel addition NAG dilakukan terhadap sampel-sampel tailing 

yang memiliki nilai Net Acid Production Potensial (NAPP) yang bernilai positif. 
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NAPP merupakan hasil selisih antara MPA dan ANC, bila selisih tersebut bernilai 

positi maka sampel dapat diinterpretasikan potensi membentuk asam (Potensial 

Acid Forming). Berdasarkan hasil uji stastik terhadap sampel overburden yang 

telah dilakukan pengujian menunjukan bahwa sampel yang potensial membentuk 

asam adalah sampel 03, sampel 04, sampel 06, sampel07, sampel 08, sampel 09, 

dan sampel 12 (Irfani, 2011). 

 Prosedur pengujian singel addition NAG yaitu timbang massa sampel 

tailing yang PAF sebanyak 2,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 

500 mL. Siapkan larutan peroksida (H2O2) 15% (H2O2 30%  diencerkan 1:1 

dengan aquades), lalu tambahkan ke dalam sampel overburden PAF. Letakkan 

sampel overburden yang telah ditambahkan H2O2 15% 250 mL diatas hotplate, 

biarkan sampel bereaksi hingga mendidih atau timbul gelembung berakhir. 

Setelah gelembung hilang, tambahkan dengan aquades sampai volume 250 mL 

(jika volume awal setelah penambahan peroksida 15% 250 mL berkurang). Ukur 

pH untuk menentukan pH NAG, disaring kemudian lakukan titrasi filtratnya pada 

pH 4,5 dan pH 7,0 dengan menyesuaikan konsentrasi NaOH terhadap nilai pH 

NAG. Jika nilai pH NAG > 2, makan titrasi dengan larutan NaOH 0,1 M dan 

apabila nilai pH NAG = 2 atau < 2, maka titrasi dengan larutan NaOH 0,5 M. 

Catat volume titran yang terpakai untuk menentukan perhitungan harga NAG (Net 

Acid Generation).  

3.5.5 Pengujian Sequential NAG 
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Pada pengujian sequential NAG ini dilakukan bila perbandingan nilai NAG 

dari hasil singel addition NAG dengan NAPP-nya rendah. Berdasarkan hasil uji 

singel addition NAG dari keenam sampel overburden yang PAF diperoleh bahwa 

sampel yang memiliki perbandingan NAG dengan NAPP  rendah adalah sampel 

03, sampel 07 dan sampel 09.  

Preparasi pengujian sekuensial NAG sama persis dengan preparasi 

pengujian NAG penambahan tunggal hanya berbeda pada saat melakukan 

penyaringan. Residu hasil penyaringan dilakukan pengujian ulang dengan 

menambahkan larutan H2O2 15% dengan perbandingan sampel 1:100 dan 

seterusnya dilakukan pengujian sampai nilai pH NAG lebih besar dari 4,5.  

3.5.6 Pengujian Kinetika NAG (Kinetic NAG Test) 

Timbang sampel overburden yang PAF sebanyak 2,5 gram kemudian 

dimasukkan ke dalam gelas kimia 500 mL. Tambahkan peroksida, H2O2 15%  250 

mL ke dalam sampel overburden, lalu disimpan diatas hot plate, dipanaskan, 

diaduk dengan pengadukan 100 rpm. Pada saat bersamaan ukur perubahan pH dan 

temperatur reaksi antara sampel tailing dengan H2O2 15% sampai temperatur 

100 ̊C. Ketika temperatur mencapai 100 ̊C, kemudian dimatikan pengadukan 

(stirrer) dan suhu, lalu catat perubahan suhu dan pH pada saat pertama kali reaksi 

sampai setelah temperatur reaksi normal kembali. 

3.6   Uji Karakterisasi 

3.6.1 Analisis Kandungan Logam  
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Analisis kandungan logam sampel overburden sebelum dan setelah 

pengujian kinetika kolom leach dan flooding test dianalisis menggunakan alat 

instrumen XRF portable. Preparasi yang dikerjakan yaitu, dimasukkan sampel 

overburden ke dalam cup sampel secukupnya kurang lebih 3-5 gram lalu 

dimasukkan ke dalam tempat penembak sinar X uji sampel. 

3.6.2 Analisis Bentuk Mineral atau Kristal 

 Pertama-tama dimasukkan sampel overburden yang masih raw dan belum 

dilakukan pengujian kinetika kolom leaching maupun flooding test pada 

permukaan logam preparasi alat XRD. Dimasukkan ke dalam ruangan alat 

penembakan sinar X pada set alat XRD, lalu dinyalakan dan tunggu hasil 

analisisnya.  

 

3.6.3 Analisis Kandungan Logam Leachate 

Siapkan sampel leaching hasil pengujian kinetika kolom leaching dan 

flooding test yang terdapat pada botol. Masing-masing leaching dipreparasi dan 

dimasukkan ke dalam tabung uji analisis AAS, kemudian dimasukkan ke dalam 

tempat sampling pada AAS (auto sampling).  

 

 

 

 


