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ABSTRAK 

Proses produksi penyamakan kulit pada umumnya menggunakan bahan krom 
(Chromosal-B) yang bersifat toksit sehingga menyisakan permasalahan bagi lingkungan. 
Selama ini industri penyamakan kulit membuang limbah cair yang mengandung senyawa 
krom sebagai ion logam berat ke sungai. Penelitian diawali dengan perancangan sistem daur 
ulang limbah cair berupa simulasi komputer dan prototype sistem daur ulang limbah. 
Rancangan sistem daur ulang kemudian diaplikasikan dengan pengambilan kembali senyawa 
krom (crom recovery). Penelitian dengan metode eksperimen dilakukan di  PT. ELCO 
Sukaregang-Garut mengambil kembali logam krom merupakan langkah penting untuk 
meminimasi pencemaran lingkungan. Percobaan terdiri dari empat formula dari bahan krom 
sulfat daur ulang untuk diterapkan dalam proses penyamakan. Hasil kulit tersamak dari bahan 
crom recovery diuji di Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP Yogyakarta) sehingga 
diketahui kualitasnya terhadap standar nasional industri. Penelitian menunjukkan bahwa krom 
sulfat hasil daur ulang dapat diterapkan pada industri penyamakan dengan menghasilkan kulit 
yang mampu memenuhi standar. 

 
Kata Kunci:  krom sulfat, daur ulang, limbah, industri, kulit 
 
 
I. PENDAHULUAN 

 
Permasalahan limbah cair industri penyamakan kulit di Sukaregang-Garut, menurut 

catatan Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) dari tahun 2000 terdapat sekitar 300 (tiga 
ratus) pengusaha kulit. Jumlah industri penyamakan yang beroperasi antara 55 – 60 % dengan 
volume limbah cair penyamakan mencapai sekitar 12.000 meter kubik per hari. Pada bagian 
lain thasil pemetaan kandungan krom oleh Bappeda Kabupaten Garut bersama P3TkN-
BATAN Bandung tahun 2004 kandungan air sungai Ciwalen dan Cigulampeng serta air 
sumur penduduk di wilayah aliran sungai menunjukkan kandungan krom sebesar 1600 ppm 
(Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Garut, 2012) sedangkan baku mutu sesuai 
KepMenLH Nomor: Kep-03/KLH/ II/1991 hanya sebesar 2 ppm. 

Penelitian dilakukan dengan menerapkan konsep Produksi Bersih atau Cleaner 
Production sebagai strategi pengelolaan lingkungan, pencegahan dan pengolahan terpadu 
pada seluruh siklus produksi. Produksi bersih bersifat preventif dan terpadu, dilaksanakan 
terus menerus pada proses produksi, sehingga mengurangi resiko negatif terhadap manusia 
dan lingkungan (UNEP, 2003).  

Program cleaner production mensyaratkan adanya Instalasi Pengolahan Limbah 
(IPAL), mengingat limbah cair penyamakan kulit berbahaya bagi lingkungan. Namun, pada 
kenyataannya pengoperasian IPAL tidak berjalankan efektif karena beban biaya yang mahal 
atau mengurangi keuntungan finansial bagi pengusaha. Kondisi aliran sungai sangat berbau, 
keruh-hitam, tercemar. Limbah krom tidak terdegradasi oleh alam, maka pencemaran ion 
logam krom menimbulkan pencemaran bagi masyarakat (Bappeda, Kabupaten Garut, 2004). 
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Mengingat dampak buruk limbah krom, perlu solusi untuk mengurangi volume limbah 
penyamakan. Salah satu metode adalah memanfaatkan kembali senyawa krom menjadi bahan 
baku proses penyamakan atau re-cromming. Proses pengambilan krom sulfat hasil hasil daur 
ulang melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dengan implementasi prototype sistem daur 
ulang (penelitian tahun pertama). Implementasi prototype diharapkan menghasilkan limbah 
cair yang memenuhi baku mutu untuk dibuang ke lingkungan (2 ppm) dan supernatan yang 
akan diproses untuk menghasilkan krom sulfat berkadar 5, 7 dan 11%.  

Penelitian implementasi krom sulfat daur ulang dilakukan di PT. Elco, Sukaregang 
Garut. Selanjutnya hasil kulit tersamak diuji di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik – BBKKP 
Yogyakarta. Variabel pengujian kulit meliputi daya sobek (tear), daya tarik (tensile) dan 
kelembutan (softness) menggunakan krom sulfat berkadar 5% dan 9%. Limbah krom selama 
ini dibuang ke lingkungan, menjadi tantangan untuk daur ulang limbah penyamakan. 
Penelitian ditujukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus meningkatkan 
efisiensi industri khususnya dalam mengurangi impor bahan baku Krom. 

 
1.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan menguji proses daur ulang krom dengan hasil kuluit tersamak 
yang dapat memenuhi standar produk kulit. Hasil pengujian melalui upaya daur ulang 
diharapkan dapat mengurangi volume limbah senyawa krom, serta meminimasi biaya 
pembelian krom sulfat impor. Penerapan metode daur krom lebih ramah lingkungan dalam 
mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar sentra industri kulit Sukaregang. 

 
1.2 Manfaat Penelitian 

Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi secara terpadu untuk meminimasi 
limbah volume limbah dengan konsentrasi dan toksisitas yang minimal (waste minimization), 
pengolahan limbah (waste treatment), hingga pembuangan limbah (Numerov, 1980). Adapun 
manfaat penelitian dengan metode daur ulang adalah: 

a. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan memperkecil volume pemakaian bahan 
krom; 

b. Memanfaatkan kembali krom sulfat hasil daur ulang; 
c. Memelihara kesehatan lingkungan setempat melalui proses pengolahan limbah cair 

penyamakan menjadi senyawa krom yang dapat digunakan kembali dalam proses 
penyamakan kulit. 

 
 

II. TINJAUAN TEORI 
 

Dalam suatu perusahaan, terutama pabrik/industri sangat bergantung kepada kelancaran 
proses produksi dengan cara yang terbaik. Proses produksi sebagai rekayasa untuk mengubah 
input menjadi barang dan jasa. Tujuan produksi adalah menghasilkan suatu barang/ jasa yang 
memenuhi persyaratan dan spesifikasi dalam batasan biaya tertentu. Demikian pula yang 
berlaku dalam proses penyamakan kulit (FAO, 2011). Adapun proses penyamakan dengan 
menggunakan krom sulfat daur ulang dilihat pada Gambar1. 
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Gambar 1. Skema proses penyamakan dengan bahan crom recovery 
 
Penyiapan Bahan Kulit  

Tahapan penyamakan dimulai dari pengawetan bahan kulit mentah dengan 
penggaraman. Penggaraman merupakan metoda pengawetan yang efektif. Reaksi osmosis dari 
garam mendesak air keluar dari kulit hingga tingkat kondisi yang tidak memungkinkan 
pertumbuhan bakteri. Kulit mentah mudah busuk karena merupakan media untuk tumbuh 
berkembangnya micro organisme. Kulit mentah tersusun dari unsur kimiawi protein, 
karbohidrat, lemak, dan mineral. Oleh karena itu, perlu pengawetan sebelum kulit diolah lebih 
lanjut. Proses mengolah kulit mentah menjadi kulit samak disebut penyamakan. Penyamakan 
menghasilkan kulit mentah yang mudah busuk dapat menjadi tahan terhadap serangan 
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mikroorganisme. Prinsip penyamakan kulit adalah memasukkan bahan penyamak ke dalam 
anyaman atau jaringan serat kulit sehingga menjadi ikatan kimia antara bahan penyamak dan 
serat kulit. 
 
Pembersihan dan Persiapan Penyamakan  

Persiapan penyamakan dilakukan pembersihan bahan kulit yang meliputi pembuangan 
bulu, pembersihan lendir dan pembuangan daging. Proses membuang daging (fleshing) 
bertujuan menghilangkan sisa-sisa daging (subcutis) dan lemak yang masih melekat pada 
kulit. Proses buang bulu (scudding) bertujuan menghilangkan sisa-sisa bulu beserta akarnya 
yang masih tertinggal pada kulit. Tahap berikutnya adalah persiapan penyamakan yang 
meliputi meliputi perendaman, pengapuran, pemucatan dan pengasaman. Perendaman 
(soaking) merupakan tahapan pertama dari proses penyamakan yang bertujuan 
mengembalikan kadar air kulit yang hilang selama proses pengawetan sehingga kadar airnya 
mendekati kadar air kulit segar. Tujuan perendaman adalah membuang zat padat seperti pasir, 
kerikil, parasit, sisa darah, urin, dan kotoran. Pencegahan proses pembusukan dalam 
perendaman dapat dilakukan dengan cara mengusahakan agar air perendaman tetap dingin, 
bila di musim panas perlu digunakan termometer dan penambahan sedikit bakterisida. 
Selanjutnya pengapuran untuk menghilangkan epidermis dan bulu, kelenjar keringat dan 
lemak, dan menghilangkan semua zat-zat yang bukan kolagen yang aktif menghadapi zat-zat 
penyamak. Proses penyamakan berlangsung dalam lingkungan asam maka kapur di dalam 
kulit harus dibersihkan dahulu. Kapur yang masih ketinggalan akan mengganggu proses 
penyamakan, pembuangan kapur (deliming) bertujuan untuk menurunkan pH yang 
disebabkan sisa kapur yang masuk masih terdapat pada kulit. Proses buang kapur biasanya 
menggunakan garam ammonium sulfat (ZA). Garam memudahkan proses pembuangan kapur 
karena tidak ada pengendapan-pengendapan dan tidak terjadi pembengkakan kulit.  
 
Penyamakan (Tanning) 
Proses penyamakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 
a) Vegetable Tanning yaitu proses penyamakan nabati, dengan bahan daun-daunan. 
b) Chemical Tanning yaitu proses penyamakan dengan menggunakan bahan dan proses 

kimia, terdiri: 
 
Pengasaman 
Pembuangan kapur dengan asam disebut “drenching” (acid drenching). Kegunaan 
pengasaman adalah: 

 Melanjutkan dan menyempurnakan proses buang kapur sejak pencucian dan 
pembeitsan. 

 Membantu membuang sisa-sisa lendir dan zat mucoid yang masih tertinggal dan 
membuat kulit lebih putih dan bersih. 

 Memberi muatan pada kulit dari bersifat agak alkalis menjadi sedikit keasaman. 
 Membersihkan rajah kulit secara mekanis. 

Pada proses pengasaman digunakan bahan asam sulfur, sodium sulfida yang dicampurkan 
kedalam air rendaman. 
 
Chrome Tanning  
Penyamakan chrom sebagai proses yang tidak dapat dikembalikan lagi. Penyamakan 
dengan chrom dapat menghasilkan kulit yang tahan lama, tahan kelembaban serta panas. 
Bahan-bahan penyamak chrom yang digunakan untuk kulit biasa, antara lain chrom 
dioksida dan sodium klorida atau chrom alum dan garam chrom yang banyak terdapat 
dipasaran. 
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Metode penyamakan chrom adalah sebagai berikut : 
 Aplikasi cairan chrom pada muka daging  
 Pencelupan ke dalam cairan chrom dalam tong atau pedal. 

 
Bleaching yaitu merupakan proses pemutihan kulit dengan menggunakan Sodium 
bikarbonat, Na2CO3 dan H2SO4. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Kulit 
 

Pada dasarnya produk kulit yang baik tidak diperoleh dari bahan kulit mentah yang 
buruk. Oleh karena itu sebaiknya diperiksa keadaan bahan kulit untuk mencegah kerusakan 
awal yang nampak ringan, seperti bentuk kecil cacat yang dapat menjadi lubang. Suatu bekas 
ikatan yang memar dapat menjadi sobekan. Proses menyamak kulit perlu perhatian dalam 
memilih kulit mentah yang sebaik mungkin. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
dan kualitas jenis hewan liar maupun jinak. Faktor keturunan dan asal hewan, cara hidup dan 
makanannya, keadaan umumnya, umur dan jenis kelamin, serta maksud dan tujuan hewan 
diternakkan, mempengaruhi sifat kulit selama hewan itu hidup. 
 
Kerusakan-kerusakan kulit dapat diklasifikasikan dalam dua golongan: 
a. Kerusakan ante-mordem, yaitu kerusakan terjadi pada hewan hidup. Kerusakan-kerusakan 

dapat diakibatkan oleh : 
 Parasit-parasit; misalnya mange sarokoptik, demodex atau mange demodektik 

(demodecosis), caplak, kutu dan larva lalat warble. 
 Penyakit-penyakit; penyakit demam berkepanjangan, penyakit oleh bakteri, fungi atau 

virus. 
 Umur hewan yang sudah tua. 
 Sebab-sebab mekanik; akibat goresan-goresan oleh duri, kawat duri, ataupun tanduk. 

b. Kerusakan post-mortem, yaitu kerusakan pada waktu pengulitan, pengawetan, 
penyimpanan dan transportasi. Kerusakan ini diakibatkan oleh : 
 Penanganan yang buruk ; 
 Pengulitan yang jelek ; 
 Pengawetan yang tidak efisien ; 
 Mikroorganisme ; 
 Noda garam ; dan 
 Serangga. 

 
Limbah Industri Penyamakan Kulit 

 
Pada industri penyamakan kulit, senyawa krom merupakan bahan utama untuk 

penyamakan. Apabila sisa larutan penyamak kulit dibuang ke lingkungan, berarti menambah 
jumlah ion logam berat pada air lingkungan. Air lingkungan yang mengandung ion logam 
berlebihan tidak dapat dikonsumsi sebagai air bersih. Kondisi air limbah yang dibuang ke 
sungai di lingkungan industri Sukaregang ditunjukkan pada Gambar2. 
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Gambar2. Kondisi air di Sungai Ciwalen akibat 
limbah cair penyamakan kulit Sukaregang  

Kondisi air di lingkungan sentra industri Sukaregang, sungai maupun sumur warga, 
mengandung ion logam krom tidak dapat dikonsumsi sebagai air bersih. Berdasar 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/MENKLH/II/1991tentang 
baku mutu limbah cair industri. Terdapat aturan Pasal 1 ayat (1) c tentang baku mutu 
limbah cair untuk industri penyamakan kulit, ditunjukkan Tabel1. 
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Tabel1. Baku mutu limbah cair Industri Penyamakan Kulit 
Debit Limbah Maksimum 70 M3 per ton bahan baku kulit 

Parameter Kadar  
Maksimum 

Beban Pencemaran  
Maksimum 

BOD5 
COD 
Padatan Tersuspensi Total 
Sulfida (H2S) 
Cr (krom) Total 
Minyak dan Lemak 
BH3-N (Amonia Total) 
Ph 

150  mg/l 
300  mg/l 
150  mg/l 
1,0   mg/l 
2,0   mg/l 
5,0   mg/l 
10,0  mg/l 

6 - 9 

10,5  kg/ton 
21,0  kg/ton 
10,5  kg/ton 
0,07  kg/ton 
0,14  kg/ton 
0,35  kg/ton 
0,70  kg/ton 

- 
 Sumber: Kep MenLH, 1991 

 
 

III.  METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah eksperimen dengan perancangan dan membuat alat percobaan 

serta memanfaatkan sistem daur ulang limbah krom dalam proses penyamakan. 
 

 
Gambar3. Rancangan alat daur ulang 
limbah cair penyamakan kulit 

 
3.1 Model Penelitian (Rancangan Alat) 

Model penelitian pemanfaatan krom sulfat hasil daur ulang limbah cair industri 
penyamakan kulit, meliputi tempat penelitian, proses/pengelolaan, peralatan dan bahan, 
cara kerja, sebagai berikut: 
a. Peralatan dan Bahan 

1) Peralatan: Tanning drum, bak penampung limbah, bak pengaduk (mixer), bak untuk 
menormalkan pH limbah yang akan dibuang ke lingkungan (sungai), bak untuk 
proses produksi krom sulfat, bak penampung krom sulfat, pompa dan tower untuk 
distribusi krom sulfat. 

2) Bahan: Limbah cair yang mengandung krom, NaOH, HCl dan asam sulfat teknis. 
b. Cara Kerja 

1) Pembuangan limbah cair. Air limbah dari tanning drum, dialirkan melalui pipa ke 
bak penampungan limbah; 

2) Proses koagulasi.  Limbah cair dari bak penampungan, dialirkan ke bak pengaduk 
dan dicampur dengan NaOH, setelahnya terjadi endapan supernatannya dialirkan ke 
bak penampungan, kemudian dicampur dengan HCl untuk normalisasi pHnya, 
selanjutnya dibuang ke sungai; 
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3) Proses produksi krom sulfat.  Endapan dialirkan ke bak pembuatan krom sulfat, 
kemudian dicampur dengan asam sulfat teknis secara merata menghasilkan krom 
sulfat dalam bentuk cair.  Krom sulfat dari bak penampungan melalui pompa 
dialirkan ke torn untuk digunakan kembali dalam proses penyamakan kulit dalam 
tanning drum. 

 
3.2 Pengukuran Krom dalam Limbah Cair 
Proses pengukuran kadar ion logam dilakukan pada tiap jenis air limbah, yaitu: 

1) Limbah Cair Hasil Proses Cromming; 
2) Supernatan; 
3) Koagulan; 
4) Krom Sulfat Hasil Daur Ulang; 

 
Dan berikut hasil analisis, pengukuran ion logam krom dalam limbah cair industri 
penyamakan kulit, supernatan, koagulan dan krom sulfat hasil daur ulang, sebagai berikut : 

1) Kandungan Krom dalam limbah cair industri penyamakan kulit sebesar 395,86 mg/l; 
2) Kandungan Krom dalam koagulan sebesar 51,11 mg/l; 
3) Kandungan krom dalam krom sulfat sebesar 327,64 mg/l; 
4) Kandungan krom dalam supernatan sebesar 1,83 mg/l. 

 
Hasil pengukuran pH dalam limbah cair industri penyamakan kulit menggunakan kertas 
lakmus, variabel yang diukur meliputi supernatan, koagulan dan krom sulfat hasil daur ulang, 
hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel2. 

Tabel2. Hasil Pengukuran pH 
  pH  

No. Komponen Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
1. Limbah Cair 3,5 3,5 3,5 3,5 
2. Supernatan 10 9 10 9,7 
3. Supernatan  

setelah Filtrasi 
7 7 6,5 6,8 

4. Krom Sulfat  
(Hasil Daur Ulang) 

2 2 2 2 

Sumber: hasil uji Laboratorium Kimia Industri, 2013 
 

1. Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit 
Metode pengukuran krom dalam limbah cair industri penyamakan kulit menggunakan 

metode Gravimetri, hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel3. 
 

Tabel3. Pemeriksaan Limbah Krom Sulfat 
No. Kode  

Limbah 
Nomor  

Laboratorium 
Cr(OH)3  
gr/100 ml 

1. 
2. 
3. 

L – 1 
L – 2 
L – 3 

1133 
1134 
1135 

0,9859 
1,1828 
1,0679 

  Sumber: Analisis hasil uji Laboratorium Kimia Industri, 2013 

 
  



9 
 

Hasil pengukuran kadar krom dari 3 (tiga) sampel secara lengkap, dapat dilihat pada Tabel4. 
 

Tabel4. Data Hasil Pengukuran Kandungan Krom 
  Kadar Krom (ppm) Rata-rata 

No. Komponen Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 (ppm) 
1. Limbah Cair 4.976 5.972 5.391 5.446 
2. Supernatan 2,32 2,46 2,38 2,40 
3. Supernatan setelah Filtrasi 1,95 2,05 1,87 1,95 
4. Krom Sulfat (Hasil Daur Ulang) 6.649 6.458 7.975 7.027 
5. Krom Sulfat (Hasil Daur Ulang) 37.700 24.342 30.040 30.694 

Sumber: Analisis hasil uji Laboratorium Kimia Industri, 2013 
 

2. Proses Pembuatan Kulit Berbahan Baku Krom Sulfat Hasil daur Ulang 
Proses penyamakan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan murah dengan cara 

terbaik dalam gerakan kontinyu yaitu dengan menggunakan tanning drum (drum berputar). 
Proses penyamakan kulit kambing menggunakan krom sulfat hasil daur ulang dengan 
formula sebagai berikut: 

 
a) Formula1. Menggunakan Krom Sulfat Hasil Daur Ulang 100% (Tanpa Campuran) 
b) Formula2. Menggunakan 75% Krom Sulfat Hasil Daur Ulang dan 25% Air 

(Diencerkan) 
c) Formula3. Menggunakan 100% Krom Sulfat Hasil Daur Ulang + 3% Crommosal B 

(Dipekatkan)  
d) Formula 4. Menggunakan 100% Krom Sulfat hasil daur ulang putar 1 jam, masukkan 

3 gr Crommosal-B 3% (dipekatkan) 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pembahasan 
1. Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit 

Limbah industri penyamakan kulit yang dibuang ke lingkungan (sungai), 
kandungan kromnya (Cr) masih tinggi dengan rata-ratanya sebesar 5.446 ppm ( hasil 
uji Lab Kimia Unpad, Jatinangor), maka diperlukan proses daur ulang limbah cair 
penyamakan kulit tersebut, untuk digunakan kembali krom sulfatnya sebagai bahan 
untuk penyamakan kulit kembali. 

2. Proses Rekonsentrasi 
Pada tahapan ini dapat meningkatkan efisiensi pengolahan dengan cara melakukan 

sistem pengaturan laju aliran dan pencampuran seluruh air limbah dengan larutan 
NaOH. Praktek pencampuran ini memberi kesempatan terjadinya proses netralisasi dan 
pengendapan, oleh karena itu sebaiknya air limbah dicampur dengan baik dan intensif, 
mengingat dalam bak ini padatan tersuspensinya dijaga jangan sampai mengendap dan 
kondisi air limbahnya harus aerobik. 

Pada tahapan ini dapat menghasilkan limbah dalam bentuk endapat yang kadar ion 
logam kromnya cukup tinggi/krom hidroksida (Cr(OH)3) dan limbah cair yang rata-rata 
kadar ion logam kromnya 2,4 ppm, dapat dilihat pada Tabel 7, dengan pH nya basa 
(9,7) masih di atas baku mutu, sehingga belum layak untuk dibuang ke lingkungan 
(sungai). 

3. Proses Filtrasi Supernatan 
Limbah cair industri penyamakan kulit berkadar rata-rata 2,4 ppm diproses filtrasi 

menggunakan karbon aktif, ziolit dan atau pasir kuarsa, sehingga sebagian ion logam 
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krom dapat ditangkap oleh filter tersebut. Limbah cair industri penyamakan kulit setelah 
proses filtrasi berkadar 1,95 ppm, dapat dilihat pada Tabel 7. 

Limbah cair industri penyamakan kulit dengan pH 9,7 (basa) yang ditampung 
dalam bak, selanjutnya dilarutkan HCl sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai 
merata, kemudian diukur dengan kertas universal indikator, pH rata-ratanya mencapai 
6,8 (normal). 

Hasil percobaan dalam penelitian menunjukkan pengukuran kadar krom rata-rata 
1,95 ppm dengan pH normal, maka limbah cair industri penyamakan kulit layak untuk 
dibuang ke lingkungan (sungai) karena baik kadar krom maupun pHnya sudah 
memenuhi baku mutu. 

4. Proses Rekristalisasi 
Krom hidroksida (Cr(OH)3), ditambahkan larutan asam sulfat pekat teknis sedikit 

demi sedikit ke dalam endapan krom hidroksida sambil diaduk hingga pH larutan 
menunjukkan sekitar 3.5 (dicek menggunakan kertas universal indikator), atur lagi pH 
larutan hingga tepat 3.5 dengan cara penambahan asam sulfat, aduk terus hingga seluruh 
endapan larut sempurna. Hasilnya adalah krom sulfat berkadar 3,0694 % hasil daur 
ulang limbah industri penyamakan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel7. 

5. Formula Proses Penyamakan Menggunakan Krom Sulfat Hasil Daur Ulang 
Proses penyamakan krom pada dasarnya mengikuti teori atau hukum golden Rule 

yaitu pada awal penyamakan berlangsung dengan rate of diffution (kecepatan ikatan) 
yang rendah dan tahap selanjutnya rate of fixation (naik secara berangsur-angsur), 
sehingga pada akhir penyamakan dicapai rate of fixation tinggi dan rate of diffision 
rendah. 

Penyamakan dengan krom sulfat pada prinsipnya mengusahakan agar supaya 
krom sulfat tersebut dapat masuk dan menempatkan diri dalam kulit pada tahap awal 
yang pada akhirnya mengadakan ikatan dengan protein kollagen kulit. Kecepatan 
masuknya zat penyamak dapat berlangsung dengan baik apabila reaktifitas zat 
penyamak krom dengan protein kollagen pada kulit sangat rendah. Hal ini dapat 
berlangsung dengan baik apabila zat penyamak krom mempunyai basisitas yang cukup 
rendah tetapi jangan terlalu rendah, karena akan menyebabkan sulitnya zat zat 
penyamak untuk tetap berada diantara serat-serat kulit atau reaktifitasnya sangat rendah. 

 
a. Formula 1 

Menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 100% (tanpa campuran), 
dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kulit, bila memenuhi persyaratan merupakan 
formula yang dimungkinkan untuk diimplementasikan, karena tanpa ada proses lain, 
bila tidak memenuhi persyaratan gunakan formula 2. 

b. Formula 2 
Menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 75% ditambah air 25% (proses 

pengenceran), dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kulit, bila memenuhi 
persyaratan merupakan formula yang dimungkinkan untuk diimplementasikan, 
karena lebih ekonomis dibandingkan dengan formula 1, bila formula 2 tidak 
memenuhi persyaratan gunakan formula 3. 

c. Formula 3 
Menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 100% ditambah 3 gram crommosal-

B 3% (proses pemekatan), dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kulit, bila 
memenuhi persyaratan merupakan formula yang dimungkinkan untuk 
diimplementasikan, karena lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan 
crommosal-B 3% seluruhnya, bila formula 3 tidak memenuhi persyaratan gunakan 
formula 4. 



11 
 

d. Formula 4 
Menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 100%, tanning drum diputar selama 

1 jam, kemudian ditambah 3 gram crommosal-B 3% (proses pemekatan), 
dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kulit, bila memenuhi persyaratan merupakan 
formula yang dimungkinkan untuk diimplementasikan, karena lebih ekonomis 
dibandingkan dengan menggunakan crommosal-B 3% seluruhnya, bila formula 3 
tidak memenuhi persyaratan gunakan formula formula yang biasa digunakan di PT. 
Elco yaitu seluruhnya menngunakan crommosal-B 3% impor. 

 
V. KESIMPULAN 
 
Penelitian Aplikasi Krom Sulfat Hasil Daur Ulang Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit 
Sebagai Bahan Baku Penyamakan Di Sukaregang Garut untuk pemanfaatan limbah cair 
penyamakan yang berupa pengambilan krom sulfat hasil daur ulang limbah. Penelitian dengan 
menguji kadar krom sulfat yang masih optimal untuk dimanfaatkan kembali kedalam proses 
penyamakan merupakan langkah penting, karena dapat menekan pencemaran lingkungan, 
proses ini juga akan meningkatkan profit. Dengan demikian diharapkan daur ulang krom 
sebagai alternatif solusi pencemaran limbah industri penyamakan kulit. Adapun kesimpulan 
hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 
5.1 Kesimpulan 

Sampai saat ini, di lingkungan industri penyamakan kulit Sukaregang, belum menunjukkan 
adanya penanganan limbah cair yang layak sebagaimana standar No. 03/MENKLH/II/1991, 
limbah cair umumnya langsung dibuang ke saluran air menuju sungai di sekitar pabrik, 
beberapa data kemajuan: 

a. Hasil survei lokasi dan pengamatan serta wawancara dengan para pelaku usaha 
menunjukkan bahwa 3 (tiga) fasilitas IPAL milik Dinas Lingkungan Hidup tidak 
berfungsi, demikian pula fasiltas IPAL di masing-masing perusahaan penyamakan kulit 
tidak terpakai; Hasil pengujian dan pengukuran kadar krom (Cr) dalam limbah cair 
industri penyamakan kulit sebesar 5.446 ppm. Limbah penyamakan dibuang ke sungai 
bercampur dengan air sungi menjadikan kadar Krom sebesar 1600 ppm, jauh diatas 
baku mutu (2 ppm) sehingga tidak layak untuk lingkungan; 
 

b. Tahap percobaan untuk pengolahan limbah cair melalui proses filtrasi dan pengambilan 
senyawa krom sulfat hasil daur ulang limbah cair industri penyamakan kulit. Berdasar 
hasil analisis diperoleh: 
1) Kandungan Krom dalam limbah cair industri penyamakan kulit di PT. Elco adalah 

sebesar 395,86 mg/l; 
2) Kandungan Krom dalam koagulan sebesar 51,11 mg/l; 
3) Kandungan krom dalam krom sulfat sebesar 327,64 mg/l; 
4) Kandungan krom dalam supernatan sebesar 1,83 mg/l. 

 
c. Diskripsi uji kulit hasil penyamakan, sebagai berikut: 

1) Supernatan setelah proses filtrasi sebesar 1,95 ppm, sudah memenuhi baku mutu (2 
ppm), sehingga layak untuk dibuang ke lingkungan (sungai); 

2) Krom sulfat yang dihasilkan dari proses daur ulang berkadar 30.694 ppm  sehingga 
dimungkinkan untuk langsung digunakan dalam penyamakan kulit; 

3) Menggunakan 4 formula proses penyamakan kulit menggunakan krom sulfat hasil 
daur ulang yaitu menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 100% (tanpa campuran), 
menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 75% ditambah air 25% (proses 
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pengenceran), menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 100% ditambah 3 gram 
crommosal-B 3% (proses pemekatan) dan menggunakan krom sulfat hasil daur ulang 
100%, tanning drum diputar selama 1 jam, kemudian ditambah 3 gram crommosal-B 
3% (proses pemekatan).  Hasil pengujian kulit yang meliputi daya sobek (tear), daya 
tarik (tensile), dan kelembutan (softness) menunjukkan bahwa proses penyamakan 
yang memenuhi SNI 06-4593-1998 hanya dari kulit yang dihasilkan oleh formula 1.  

 
5.2 Saran 
Pernyataan saran diterapkan untuk pendalaman aspek penelitian serta untuk perbaikan 

manajemen dalam teknik proses produksi penyamakan. 
a. Terkait dengan fakta terjadinya pencemaran lingkungan oleh endapan ion logam krom 

di sungai Ciwalen dan Cigulampeng yang bermuara ke sungai Cimanuk, perlu diteliti 
lebih lanjut terhadap dampak kesehatan masyarakat dalam memanfaatkan air sumur 
dan tanaman pangan di sekitar aliran sungai Ciwalen dan sungai Cigulampeng. 

b. Untuk memperjelas fakta dalam penanganan pencemaran lingkungan, perlu dilakukan 
pemetaan industri penyamakan kulit di Sentra Sukaregang, agar diketahui jumlah air 
limbah yang dibuang ke lingkungan serta saran atas upaya manajemen untuk 
meminimasi dampak kerusakan lingkungan yang terkait; 

c. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur kelayakan ekonomis dari proses 
pengambilan krom sulfat daur ulang dibandingkan dengan menggunakan krom sulfat 
seperti biasa (bahan impor); 
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