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PENINGKATAN STABILITAS BUSA DENGAN NANOFLUIDA 

SILIKA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI GAS ALAM 
 

   Nama Mahasiswa  : Hendrix Abdul Ajiz 

   NRP   : 02211850010012 

   Pembimbing  : Dr. Widiyastuti, S.T., M.T. 

   Ko-Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng. 

ABSTRAK 
Penelitian ini mempelajari pengaruh pencampuran surfaktan dan stabilizer berupa 
silika (SiO2) nanopartikel yang disintesa dari sodium silikat (Na2SiO3) untuk 
mendapatkan kondisi optimum nanofluida SiO2 terhadap waktu paruh busa yang 
menunjukkan kestabilannya. Silika nanopartikel disintesa dengan metode sol-gel dan 
dipertahankan dalam fase koloid stabil yang kemudian didispersikan ke dalam larutan 
surfaktan tanpa perlu penambahan bahan penyambung. Nanofluida SiO2 kemudian 
dimatangkan dengan variasi waktu dan konsentrasi silika. Dari hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa peningkatan waktu pematangan dan konsentrasi silika 
memengaruhi nilai tegangan permukaan yang berakibat menurunkan waktu paruh 
busa. Penurunan kestabilan busa terjadi karena peristiwa adsorbsi fisik molekul 
surfaktan oleh silika nanopartikel yang ditunjukkan oleh nilai tegangan permukaan, 
karena silika yang bersifat hidrofilik akan membentuk ikatan fisik dengan surfaktan. 
Semakin meningkatnya waktu pematangan dan konsentrasi silika yang didispersikan 
ke dalam larutan akan meningkatkan adsorbsi molekul surfaktan pada permukaan silika 
dan menyebabkan terjadinya peningkatan nilai tegangan permukaan nanofluida. 
Stabilitas busa terbaik diperoleh pada surfaktan anionic (SLS) dengan waktu 
pematangan selama 6 jam dan konsentrasi silika 30 ppm  menghasilkan waktu paruh 
selama 42 jam, dan dapat meningkatkan kestabilan busa dengan parameter yang 
mewakili kondisi sumur gas. 
 

Kata Kunci: adsorbsi, kestabilan busa, nanofluida silika, surfaktan, tegangan 

permukaan. 
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Enhancement Foam Stability with Silica Nanofluid to Improve 

Natural Gas Production 

 
By     : Hendrix Abdul Ajiz 

  Student Identity Number : 02211850010012 

  1st Supervisor   : Dr. Widiyastuti, S.T., M.T. 

  2nd Supervisor   : Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng. 

ABSTRACT 
 
This research studies the effect of mixing surfactants and stabilizers in the form of silica 
nanoparticles (SiO2) synthesized from sodium silicate (Na2SiO3) to obtain the optimal 
conditions of SiO2 nanofluids at half-time showing its stability. Silica nanoparticles 
are synthesized by the sol-gel method and maintained in a stable colloidal phase which 
is then dispersed into the surfactant solution without a coupling agent The SiO2 
nanofluid is then matured with variations in aging time and silica concentration. The 
results obtained indicate that the increase in aging time and silica concentration affect 
the surface tension value which results in a decrease in the half-time of the foam. The 
decrease in foam stability occurs due to the physical adsorption event of the surfactant 
molecule by silica nanoparticles as shown by the surface tension value. Hydrophilic 
silica will form a physical bond with the surfactant, increasing the aging time and the 
concentration of silica dispersed into the solution will increase the adsorption of 
surfactant molecules on the surface of the silica and cause an increase in the surface 
tension value of the nanofluid. The best foam stability is obtained in anionic surfactant 
(SLS) with a maturation time of 6 hours and a silica concentration of 30 ppm resulting 
in a half-time of 42 hours and can improve foam stability with parameters that 
representing gas well conditions. 
 

Keywords: adsorption, foam stability, silica nanofluid, surfactant, surface tension.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.  Latar Belakang 

Gas alam memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan industry 

energy saat ini, terbukti dari data yang dikelola oleh Badan Pusat Statistika 

Nasional pada tahun 2011 hingga 2015 nilai untuk produksi gas alam di Indonesia 

cenderung stabil terletak pada kisaran rentan angka antara 2.948.365,80 MMscf 

sampai dengan 3.256.378,90 MMscf. Namun, angka tersebut sebenarnya dapat 

ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan penggunaan sumur gas yang ada di 

Indonesia, mengingat lokasi Indonesia didukung oleh letak geografis yang 

memungkinkan untuk industry gas alam berskala internasional.  

Salah satu masalah yang dihadapi oleh industri gas alam adalah akumulasi 

cairan yang terbentuk akibat dari penurunan tekanan reservoir yang dapat 

menurunkan kecepatan alir gas, sehingga gas tidak dapat mentransfer droplet cairan 

ke permukaan dan menyebabkan akumulasi cairan dalam beberapa kurun waktu. 

Akibat yang ditimbulkan karena adanya akumulasi cairan didasar sumur gas adalah 

matinya sumur gas, sehingga sumur gas terancam untuk ditutup dan tidak dapat 

beroprasi kembali. 

Sejauh ini penelitian yang sudah dikembangkan dalam mengatasi akumulasi 

cairan pada sumur gas terfokus pada penggunaan surfaktan sebagai agen aktif 

dalam memecah formasi akumulasi cairan tersebut. Penggunaan surfaktan sebagai 

solusi mengatasi akumulai cairan pada dasar sumur gas dipilih karena aplikasinya 

yang mudah dan ekonomis, sehingga dapat diterapkan dalam skala industry. Yang 

dkk, (2007) telah melaporkan pengaruh campuran antara surfaktan dari jenis 

anionic dan kationik terhadap kestabilan buih yang terbentuk pada beberapa 

kondisi yang memungkinkan terjadi di sumur gas [1]. Selain itu pemilihan 

surfaktan sebagai foaming agent juga ditinjau dari sifat dan karakteristik surfaktan 
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yang digunakan, Julian, dkk (2019) melaporkan pemilihan surfaktan anionic dari 

gugus sulfat dan anionic yang dipadukan dengan konsentrasi surfaktan anionic 

yang lebih besar memiliki kestabilan yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

kestabilan busa pada surfaktan murninya [2]. Namun, penggunaan surfaktan saja 

sebagai agen aktif diklaim masih kurang stabil jika diaplikasikan pada sumur gas 

karena buih akan cenderung mengalami coarsening dan coalescene. Wu dkk, 

(2016) melakukan penambahan nanopartikel silika yang berasal dari Tetraethyl 

orthosilicate (TEOS) yang disintesa dengan metode stober sebagai stabilizer pada 

surfaktan, karena campuran antara surfaktan dengan nanopartikel cenderung lebih 

stabil daripada surfaktan tanpa nanopartikel [3]. Selain lebih stabil, Li, (2015) juga 

menunjukkan bahwa terdapat beda ketinggian buih yang terbentuk antara campuran 

surfaktan-silika dan tanpa silika saat dilakukan pengujian dengan metode Ross-

Miles [4], selain itu nanofluida berbasis silika yang disintesa dari sodium silikat 

diklaim dapat meningkatkan kestabian busa dengan parameter waktu paruhnya [5]. 

Penggunaan TEOS sebagai sumber silika memiliki beberapa kelemahan jika 

ditinjau dari segi ekonomi dan efisiensi dalam proses sintesa nanopartikel yang 

akan ditambahkan sebagai stabilizer pada surfaktan yang digunakan, pada 

penelitian ini digunakan sumber silika yang berasal dari Sodium silicate (Na2SiO3) 

yang lebih ekonomis dan lebih mudah pengaplikasiannya dalam sintesa nanofluida 

surfaktan-silika, sehingga nanofluida surfaktan-silika yang telah terbentuk dapat 

diaplikasikan pada sumur gas dengan skala industry, yang mana hal ini dapat 

membantu dalam mengoptimalkan potensi sumur gas yang ada di Indonesia. 

I.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi waktu pematangan nanofluida silika terhadap 

kestabilan busa. 

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi silika nanopartikel terhadap kestabilan 

busa. 
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3. Bagaimana performa nanofluida silika dengan variasi parameter pengujian 

yang mewakili kodisi sumur gas. 

I.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui pengaruh variasi waktu pematangan nanofluida silika terhadap 

kestabilan busa. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi silika nanopartikel terhadap 

kestabilan busa. 

3. Mengetahui performa nanofluida silika dengan variasi parameter pengujian 

yang mewakili kondisi sumur gas. 

I.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kontribusi pada perkembangan teknologi yang dapat digunakan 

sebagai solusi untuk mengatasi Liquid Loading Gas Well pada industry gas 

alam. 

2. Memberikan inspirasi dalam teknologi pembuatan komposit surfaktan-silika 

yang lebih mudah disintesa dan lebih ekonomis. 

3. Menginspirasi bagi perkembangan penelitian untuk memanfaatkan bahan-

bahan sisa (limbah) yang masih mengandung silika untuk dapat dibuat sebagai 

produk yang lebih bernilai ekonomis.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1.  Foam Pada Liquid Loading Gas Well 

Liquid loading gas well merupakan suatu peristiwa akumulasi cairan yang 

terbentuk di dalam sumur gas, sebagai akibat dari penurunan kecepatan gas untuk 

mengangkat droplet cairan yang terbentuk pada sumur gas, sehingga fase gas tidak 

mampu mentransportasikan droplet liquid yang terbentuk kepermukaan dan 

menimbulkan back pressure ke formasi pada sumur gas. Liquid loading juga dapat 

diindikasikan dengan penurunan prouksi gas akibat dari pembentukan suatu 

akumulasi cairan pada kolom sumur gas, sehingga diperlukan energy tambahan 

untuk mengangkat akumulasi cairan dari dasar sumur ke perrmukaan [6]. 

Akumulasi cairan pada sumur gas juga dapat mengurangi potensial produksi 

dari suatu sumur gas, dan masalah ini cukup umum dan sering dihadapi pada 

industry gas alam. Akumulasi ciran pada sumur gas dapat terjadi secara cepat atau 

lambat yang ditunjukkan oleh Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana laju produksi 

keseluruhan menurun dengan meningkatnya akumulasi cairan sebagai fungsi dari 

waktu produksi. 

 
Gambar 1. Gas-well loading flow regime [7] 
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Menurut salah satu data dilapangan yang berasal dari Siebel Gasfield di Cina 

menunjukkan peningkatan produksi air secara signifikan setelah 5 tahun 

beroperasi. Sangat sedikit sekali sumur gas yang dapat menghasilkan gas yang 

benar-benar kering. Reservoir gas hidrat memiliki potensi yang besar untuk 

menghasilkan volume air yang tinggi, sebagai contoh methane hydrate 

dideskripsikan dengan formula 8 CH4 < 46 H2O, dimana 1 ft3 metana hidrat dapat 

menghasilkan 0,779 ft3 air dan 183,2 ft3 gas metana pada kondisi standar. Air yang 

dihasilkan dari disosiasi hidrat akan mengalir melalui reservoir langsung ke sumur 

bor bersama dengan gas. Sebagian air dapat terangkat kepermukaan oleh gas, 

namun ketika energy reservoir seperti tekanan tidak cukup untuk mengangkat 

droplet air ke permukaan, maka cairan akan terakumulasi di dasar sumur gas, 

sehingga dapat menurunkan potensi dari produksi pada sumur gas tersebut. 

 Di permulaan produksi dengan rate gas tinggi, liquid dan gas bersama-sama 

membentuk annular flow, yang mana liquid ditranportasikan dalam bentuk droplet 

dan liquid film mengalir sepanjang pipa, sementara gas bergerak di inti (poros) pipa. 

Selang waktu tertentu, maka air dan kondensat akan bertambah dan menyebabkan 

rate dari gas akan berkurang dan akan membentuk aliran churn dan slug. Aliran 

slug terdiri dari berturut-turut berupa Taylor bubbles dan liquid slug, sementara 

churn flow bisa disebut sebagai transisi dari annular flow ke slug flow. Pada 

akhirnya, ketika gas benar-benar sedikit, fase gas akan terdispersi dalam bentuk 

small bubbles di fase liquid, yang disebut sebagai bubble flow. Bubble flow 

biasanya jarang terlihat di sumur gas, tetapi lebih sering terjadi foam flow. Untuk 

memprediksi permulaan dari liquid loading, pada dasarnya harus memprediksi 

critical gas rate ketika struktur annular flow menjadi tidak stabil. Ketika terjadi 

liquid loading, maka produksi gas akan menurun drastis [8] Mayoritas dari sumur 

gas mempunyai masalah liquid loading. Ketika ini terjadi, ada beberapa metode 

yang dapat membantu mengangkat liquid ke permukaan, antara lain:  

1. Tekanan pada well-head diperkecil dan diameter pipa diperkecil, sehingga 

kecepatan dalam aliran sumur akan meningkat. 
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2. Memompa liquid ke permukaan atau gas diangkat dengan cara tertentu. 

3. Membentuk foam pada liquid, memungkinkan gas bisa mengangkat liquid. 

4. Mencegah terbentuknya liquid (dengan cara membuat insulasi pada sumur 

atau meningkatkan suhu sumur dalam mencegah kondensasi) 

Dibandingkan dengan metode lainnya, membentuk busa (foam) di liquid loading 

merupakan metode yang tidak hanya murah, tetapi efektif dalam aplikasi sumur 

gas.  

Tabel 1. Perbandingan Volume dan Biaya dari solusi Liquid Loading 

Metode Volume gas alam yang 

diperoleh (Mcf/well/year) 

Biaya Implementasi ($) 

Surfaktan 500-9.350 500-9.880 

Velocity tubing 9.285-27.610 7.000-64.000 

Plunger lift 800-1.463 5.700-18.000 

Pompa 973-2.040 41.000-62.000 

 

Busa dapat mengurangi densitas dan tegangan permukaan dari fluida, yang 

mana akan menurunkan kecepatan kritis dari gas yang dibutuhkan untuk 

mengangkat fluida ke permukaan, dan bertujuan untuk menghilangkan liquid dari 

dalam sumur. Busa merupakan hasil dispersi dari gelembung gas dalam fasa liquid, 

dan menurut termodinamika merupakan sistem yang tidak stabil. Agar busa 

terbentuk, maka dibutuhkan suatu materi yang dapat mengaktifkan permukaan 

liquid agar terbentuk busa, dalam hal ini dibutuhkan surfaktan. Surfaktan yang 

dibutuhkan bergantung dengan kandungan air (kondensat) dan konsentrasi garam 

[6] [1]. 

Tidak stabilnya busa yang terbentuk disebabkan oleh tiga mekanisme 
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utama, antara lain: drainage, coarsening, dan coalescence. Drainage merupakan 

mekanisme dari gravitasi yang akan menyebabkan busa menyusut, dan 

menghilangkan gradien tegangan permukaan pada liquid diantara gelembung, 

peristiwa ini akan mempunyai dampak yaitu menyebabkan difusi gas dari 

gelembung-gelembung kecil yang menyatu membentuk gelembung besar 

(coarscening), tapi juga memecahkan thin film yang memisahkan antar gelembung 

(coalescence). Drainage dapat diperlambat dengan meningkatkan viskositas dari 

bulk dan permukaan [6]. 

Dalam sumur gas, terdapat dua layer pada liquid antara lain, air dan 

hidrokarbon. Kondensat hidrokarbon memiliki peran sebagai anti foam, sehingga 

busa yang dihasilkan cenderung tidak stabil [1] selain itu, Air dan hidrokarbon tidak 

bisa menyatu dan tidak bisa larut satu sama lain. Hidrokarbon akan menambah 

viskositas dan tegangan permukaan air, sehingga apabila terjadi liquid loading akan 

membutuhkan tekanan gas yang sangat tinggi untuk bisa menembus liquid. Oleh 

karena itu, dibutuhkan surfaktan dalam menurunkan tegangan permukaan antar 

liquid dan menurunkan densitas liquid sehingga gas bisa dengan mudah terangkat 

ke atas [6]. 

II.2. Surfaktan 

Kata amfifilik dikemukakan oleh Paul Winsor, berasal dari kata “amphi” yang 

berarti ganda atau dari kedua sisi dan kata “philos” yang mengekspresikan 

pertemanan atau afinitas. Molekul amfifilik terdiri dari dua bagian, bagian pertama 

mengandung atom O, S, P atau N yang terkandung dalam gugus fungsi seperti 

alcohol, tiol, eter, ester, asam, sulfat, sulfonat, fosfat, amina, amida, dan lain-lain. 

Pada bagian kedua, yang pada umumnya adalah rantai hidrokarbon dari tipe alkil 

atau alkilbenzen. Pada sisi polar terjadi ikatan dengan pelarut polar seperti air 

sehingga disebut sisi hidrofilik dan ada sisi non-polar disebut hidrofobik atau 

lipolfilik [9].  

Karena adanya dua afinitas, molekul amfifilik tidak mudah berada di dalam 

larutan polar ataupun non-polar karena akan ada salah satu sisi yang tidak cocok 
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dengan linkungan pelarut tersebut. Maka molekul amfifilik cenderung bergerak ke 

permukaan sehingga sisi polar berada di air sedangkan sisi satunya menghadap 

keluar, hal ini juga terjadi jika di dalam minyak [9]. 

Kata Surfaktan adalah singkatan dari “surface active agent” ditunjukan untuk 

senyawa yang memiliki aktifitas antarfase. Sehingga tidak semua senyawa 

amfifilik memenuhi kriteria tersebut. Sehingga hanya amfifilik yang tidak terlalu 

hidrofilik atau lipofilik yang akan bergerak ke permukaan atau antarfasa. Hal ini 

tidak terjadi pada molekul amfifilik yang terlalu hidrofilik atau lipofilik, pada kasus 

ini molekul akan diam pada salah satu fasa atau pelarut [9].  

Amfifilik memiliki sifat lain di luar penurun tegangan, sehingga lebih dikenal 

bergantung fungsi masing-masing seperti sabun, deterjen, dispersan, pengemulsi, 

foaming agent, inhibitor korosi, dan lain-lain. Dalam kasus lain senyawa amfifilik 

dikenal berdasarkan struktur yang terbentuk seperti membrane mikroemulsi, 

Kristal cair, liposom, vesikel atau gel [9]. Salah satu dari pengaplikasian surfaktan 

yang paling sering ditemui adalah sebagai foaming agent, dimana konstituen utama 

dalam foaming agent adalah surface active agent (surfaktan) yang menyediakan 

sarana untuk menurunkan densitas dari suatu cairan. Pemilihan jenis foaming agent 

didasarkan pada kondisi serta keadaan yang ada pada suatu objek [6]. 

Dari sudut pandang komersial surfaktan diklasifikasikan berdasarkan fungsi 

masing-masing. Namun, hal ini tidak cocok karena banyak surfaktan memiliki 

beberapa fungsi. Sehinnga klasifikasi yang paling dapat diterima adalah 

berdasarkan disosiasi surfaktan dalam air. Surfaktan diklasifikasikan menjadi 

anionic, kationik, non-ionik dan pada kasus kedua kationik dan anionic terdapat 

dalam satu molekul yang sama disebut  zwitterionik atau amfoterik [6] [9]. 

Surfaktan anionik terdisiosiasi dan air menjadi amfifilik anion dan kation 

biasanya metal alkali atau ammonium kuartener. Surfaktan anionic adalah jenis 

yang paling umum digunakan. Contoh dari surfaktan anionic adalah alkilbenzen 

sulfonate, lauryl sulfat, lignosulfonat, dan lain-lain. 50% produk surfaktan adalah 

surfaktan anionic [9].  
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Surfaktan nonionik tidak terionisasi pada larutan karena sisi hidrofilik berjenis 

tidak dapat terdisiosiasi, seperti alcohol fenol, ether, ester atau amida. Sebagian 

besar dari surfaktan nonionic dibuat menjadi hidrofilik dengan adanya rantai 

Polietilen glikol yang didapat dari polikondensasi etilen oksida yang dikenal 

sebagai “polyethoxylated nonionics”. Secara keseluruhan produksi surfaktan 

nonionic mencapai 45% dari produksi global [9]. 

Surfaktan kationik terdisosiasi dalam air menjadi amfifilik kation dan anion 

yang pada umumnya berasal dari golongan halogen. Dari kelomponk ini sebagian 

bersar merupakan senyawa nitrogen seperti garam “fatty amine” dan ammonium 

kuartener dengan satu atau beberapa rantai panjang alkil berasal dari asam lemak. 

Surfaktan kationik pada umumnya lebih mahal dikarenakan proses reaksi 

hidrogenasi pada tekanan tinggi saat sintesis. Sehingga pada umumnya digunakan 

untuk keperluan yang tiadak ada pengganti yang lebih murah yaitu sebagai 

bakterisida dan inhibitor korosi [9]. 

Ketika satu molekul surfaktan memiliki sisi anion dan kation disebut surfaktan 

amfoterik atau zwitterion. Contoh dari produk ini dalah betaines dan sulfobetaines 

dan pada senyawa alami seperti asam amino dan fosfolipid. Beberapa surfaktan 

amfoterik tidak sensitive terhadap pH, sedangkan surfaktan kationik pada pH 

rendah dan anionic pada pH tinggi. Surfaktan amfoterik umumnya sangat mahal 

sehingga hanya digunakan untuk keperluan tertentu seperti kosmetik yang tidak 

beracun dan cocok secara biologis [9]. 

Dalam praktiknya surfaktan dapat dikombinasikan atara satu jenis dengan 

jenis yang lainnya, seperti contoh campuran surfaktan nonionik / anionik adalah 

kombinasi dominan dalam sistem surfaktan komersial, seperti deterjen dan cairan 

surfaktan untuk peningkatan perolehan minyak. Micelle campuran dapat terbentuk 

dalam campuran surfaktan, dan campuran tersebut dapat seperti surfaktan tunggal 

baru dengan CMC baru, yang ditentukan oleh rasio molar dan aktivitas permukaan 

masing-masing spesies. Bentuk dan distribusi ukuran misel untuk campuran 

surfaktan non-ionik dan anionik yang diperoleh pada berbagai rasio dan konsentrasi 
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pencampuran, menunjukkan ukuran misel ditemukan menurun dengan peningkatan 

rasio surfaktan anionik karena tolakan elektrostatik antara molekul yang bermuatan 

[10]. 

 
Gambar 2. Ilustrasi  aktifitas micelle pada system campuran surfaktan [10] 

II.3. Stable Colloidal Silica  

 Silika adalah senyawa hasil polimerisasi asam silikat, yang tersusun dari rantai 

satuan SiO4 tetrahedral dengan formula umum SiO2. Di alam senyawa silika 

ditemukan dalam beberapa bahan alam, seperti pasir, kuarsa, gelas, dan sebagainya. 

Silika sebagai senyawa yang terdapat di alam berstruktur kristalin, sedangkan 

sebagai senyawa sintetis adalah amorph. Secara sintetis senyawa silika dapat dibuat 

dari larutan silikat atau dari pereaksi silan [11]. Salah satu bentuk hasil sintesa silika 

dapat adalah silika koloid atau sol silika, silika koloid dapat digunakan di berbagai 

bidang. Silika koloid memiliki serangkaian sifat fisikokimia yang baik, misal 

kemampuan menyerap yang kuat, luas permukaan yang besar dan sifat pengikatan 

yang baik. Silika koloid memiliki aplikasi potensial dalam casting, pengaku dalam 

reagen pelapis keras, dan tekstil. 

 Silika koloid telah disintesis dengan berbagai metode termasuk metode sol-gel, 

reaksi hidrotermal, dan deposisi uap kimia (CVD). Proses yang digunakan untuk 

membuat koloid silika dari natrium silikat menggunakan metode sol-gel termasuk 

metode pertukaran ion. Metode ini dapat dengan mudah mengontrol ukuran partikel 
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dan distribusi dalam silika koloid. Kontrol ukuran silika dalam prekursor koloid 

penting karena akan mempengaruhi partikel massal yang dihasilkan dan stabilitas 

koloid. Ini ditingkatkan dengan memberikan muatan listrik pada permukaan 

partikel terdispersi. Dalam sistem koloid, nilai potensial zeta tinggi akan 

memberikan stabilitas solusi untuk mencegah terjadinya agregasi. Muatan sejenis 

pada partikel akan mencegah aglomerasi antar partikel. Banyak percobaan yang 

dilakukan dengan menggunakan natrium silikat sebagai bahan baku, tetapi hanya 

beberapa jenis literatur yang membahas ukuran silika pengontrol dalam larutan 

koloid dengan memberikan muatan listrik pada permukaan partikel yang 

terdispersi. Pertumbuhan permukaan pada partikel silika dipengaruhi oleh suhu 

pembentukan, kecepatan titrasi, dan konsentrasi alkali. Partikel silika koloid yang 

terbentuk dengan metode ini akan tidak stabil pada suhu pembentukan dan 

kecepatan titrasi yang tinggi pada saat pembuatan silika.  

 

 
 Gambar 3. Ilustrasi Pertumbuhan Nanopartikel Silika [12] 

 Metode sintesis silika koloid dari water glass pada suhu kamar membutuhkan 

panas yang tendah dan membentuk silika koloid yang stabil. Disamping itu, nilai 

pH pada silika koloid akan memberikan permukaan partikel yang berbeda, 

dikarenakan jumlah konsentrasi KOH yang berbeda [12]. 

II.4. Stable Foam in the Gas Well  

Busa pada suatu cairan memiliki aplikasi serbaguna dalam pemulihan umur gas 

yang telah mengalami liquid loading, Busa terdiri dari film cair tipis yang dikenal 

sebagai Lamellae. Film busa terdiri dari dua aktivitas antarmuka udara-air. Oleh 
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karena itu, stabilitas busa sangat bergantung pada stabilitas film cair tipis, dan 

akibatnya pada sifat-sifat antarmuka udara-air. Kestabila busa biasanya ditandai 

secara kualitatif oleh stabilitas dan kemampuan berbusa. Kestabilan busa mengacu 

pada masa pakai busa di mana volumenya berkurang seiring waktu setelah 

pembentukannya, sedangkan kemampuan busa menggambarkan kemampuan 

larutan surfaktan untuk menghasilkan busa [13]. 

Untuk menghasilkan busa dari suatu cairan, hal yang harus diperhatikan 

adalah tegangan permukaan harus diturunkan, dan film busa harus menunjukkan 

permukaan yang elastis. Molekul surfaktan dapat memberikan kedua sifat tersebut. 

Ada beberapa parameter yang dapat memengaruhi kestabilan busa yang telah 

terbentuk diantaranya, konsentrasi surfaktan yang mana jumlah cairan yang 

dikeluarkan oleh busa meningkat dengan meningkatnya konsentrasi dan mencapai 

maksimum di sekitar konsentrasi misel kritis (CMC). Tegangan permukaan 

mencapai terendah pada atau di atas cmc. Pembuatan busa dan penghilangan cairan 

terkait dengan penipisan surfaktan dalam larutan, dan konsentrasi surfaktan yang 

lebih rendah mengurangi ketersediaan surfaktan dalam larutan. Oleh karena itu, 

semakin tinggi konsentrasi surfaktan dalam larutan, semakin banyak busa yang 

dihasilkan dan lebih banyak cairan akan diturunkan. Konsentrasi surfaktan pada 

antarmuka air-air akan mencapai maksimum pada cmc. Di atas cmc, surfaktan akan 

menuju fase larutan dan membentuk agregat misel. Dalam kehadiran minyak, 

situasinya akan berbeda karena minyak / air akan membentuk emulsi dan 

mengkonsumsi lebih banyak surfaktan. Jumlah kelebihan surfaktan yang diserap 

pada antarmuka minyak-air tergantung pada ukuran dan jumlah tetesan emulsi. 

Karenanya, lebih banyak surfaktan diperlukan [1]. 

Selain konsentrasi surfaktan yang menjadi pamameter lainnya adalah kondisi 

dari sumur gas sebagai objek, kondisi pada sumur gas meliputi efek dari salinitas 

atau kandungan garam (misal: NaCl) yang memiliki efek pada busa, kandungan 

garam pada sumur gas dapat menurunkan ketebalan dari lapisan film buih oleh 

penekanan elektrik dua lapisan dari ionic surfaktan, selain itu NaCl juga dapat 
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membentuk lapisan adsorbsi menjadi lebih padat, sehingga pembentukan busa 

secara cepat akan mengurangi elastisitas dari busa yang menyebabkan busa 

menjadi tidak stabil dan mudah pecah [1]. Kondisi lain yang menjadi parameter 

kestabilan buih adalah suhu dan tekanan pada sumur gas yang relative tinggi yang 

dapat menyebabkan busa menjadi lebih cepat pecah dan tidak stabil akibat 

meningkatnya kecepatan difusi uadara melalui lapisan film cair pada busa yang 

menyebabkan coarsening dan coalescence [6]. 

Untuk menjaga kestabilan busa pada kondisi tersebut dilakukan dengan 

penambahan nanopartikel silika, pengujian kestabilan busa dapat dilakukan dengan 

percobaan yang menunjukkan variasi volume busa dengan waktu. Volume busa 

menurun seiring waktu karena busa secara termodinamik tidak stabil (atau 

metastabil). Dengan tidak adanya nanopartikel, busa stabil selama beberapa jam 

saja. Namun, pada konsentrasi partikel yang cukup tinggi, busa tersebut stabil 

selama beberapa hari. Oleh karena itu, stabilitas yang ditingkatkan adalah hasil dari 

konsentrasi partikel tinggi dalam lamellae busa dan perbatasan Plateau. Partikel 

nano mengalir bersama dengan cairan dan memblokir node (yaitu persimpangan 

dataran Plateau), yang mengurangi drainase cairan dari busa. Selain itu, konsentrasi 

partikel yang tinggi dapat meningkatkan viskositas cairan di dalam busa. Viskositas 

yang lebih tinggi mengurangi laju drainase busa dan akibatnya meningkatkan 

stabilitas busa. Oleh karena itu, busa lebih stabil pada konsentrasi partikel yang 

lebih tinggi. Nanopartikel silika juga menunjukkan efek yang signifikan pada 

kemampuan busa [13]. Namun, pada kasus lain dimana semakin tinggi konsentrasi 

dari nanopartikel silika yang ditambahkan dapat meningkatkan aktifitas dari 

tegangan permukaan, hal ini terjadi karena sebagian dari surfaktan teradsorbsi pada 

nanopartikel yang ditambahkan [14]. Selain itu penambahan nano-partikel silika 

juga dapat membentuk suatu lapisan pada film liquid pada permukaan foam, 

sehingga diameter foam dengan menggunakan silika cenderung lebih besar jika 

dibandingan foam yang tanpa menggunakan silika [6]. 
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Gambar 4. Morfologi Foam tanpa (a) dan dengan stabilizer silika (b) [6] 

II.5. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang surfaktan sebagai solusi untuk mengatasi liquid loading pada 

sumur gas telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, Yang, dkk, (2007) telah 

melaporkan bahwa surfaktan dapat menurunkan tegangan pemukaan fluida, jika 

suhu dinaikkan maka ketinggian busa yang dihasilkan oleh surfaktan akan 

mengalami penurunan [1]. Yang, dkk, (2008) melakukan kombinasi antara air, 

surfaktan anionik, dan surfaktan non-ionik dengan perbandingan 54,46% dan 

41,4% menghasilkan busa yang paling banyak, yaitu 68 gram dalam 2000 ppm 

foamer 100 mL liquid [15]. Jadidi, dkk, (2013) melaporkan bahwa busa yang 

dibentuk oleh surfaktan anionik dan kationik, serta anionic dan non-ionik, ketika 

perbandingan komposisi anionic yang lebih banyak akan menghasilkan busa yang 

lebih tinggi ketika dilakukan di demin water maupun air sadah [16]. Selain itu 

Anjani, dkk, (2016) juga melakukan pengujian performa terhadap kemampuan 

surfaktan anionic dan amfoterik, semakin tinggi konsentrasi dari surfaktan yang 

ditambahkan, maka semakin tinggi pula ketinggian busa yang  akan dihasilkan [17]. 

Li, dkk, (2015) melakukan penambahan nanopartikel silika dengan variasi 

konsentrasi yang bertujuan untuk menstabilkan busa yang ditentukan dengan 

parameter waktu paruhnya [6]. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

III.1. Deskripsi Proses Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memelajari stabilitas nanofluida surfatan-silika 

pada fase liquid dengan memvariasikan konsentrasi nanopartikel silika, kemudian 

memelajari stabilitas busa yang dihasilkan, serta pengujian performa dari aktivitas 

pembusaan dengan variasi parameter kondisi pada sumur gas. Terdapat 4 tahapan 

utama di penelitian ini, yaitu tahap sintesa sol silika dari waterglass, tahap 

pencarian komposisi terbaik dari campuran antara surfaktan-silika dengan variasi 

konsentrasi nanopartikel silika yang ditambahkan, tahap pengujian kestabilan busa 

dengan metode Ross-Miles yang memertimbangkan parameter kondisi pada sumur 

gas, tahap karakterisasi untuk menentukan kestabilan surfaktan-silika dan 

mengetahui ukuran nanopartikel yang terdispersi dalam fase liquid, serta 

membandingkan morfologi dari busa yang dihasilkan baik dengan dan tanpa 

penambahan nanopartikel silika. 

Untuk tahap sintesa sol silika, digunakan bahan utama sodium silicate atau 

dengan nama lain waterglass. Waterglass yang telah diencerkan hingga konsentrasi 

SiO2 sama dengan 0,3 M menggunakan air demin, proses penukaran ionnya 

dilakukan dengan menggunakan resin kationik sehingga terbentuk silicic acid 

active. Silicic acid active kemudian dititrasi dengan KOH 0,1 M hingga pH larutan 

8. Kemudian, untuk pembentukan komposit surfaktan silika, surfaktan dengan 

konsentrasi tertentu ditambahkan sol silika. Surfakan diharapakan berfungsi 

sebagai stabilizer pada sol silika sehingga tidak terjadi penggumpalan. Pada tahap 

pengujian komposit surfaktan silika diuji dan dibandingkan dengan metode Ross-

Miles. Foam yang terbentuk dicatat perubahannya dengan rentang waktu 5 menit. 

Foam yang dihasilkan juga akan dicari kestabilannya dengan pengukuran tinggi 

foam di awal dan setelah 24 jam, dilanjutkan dengan perrbandingan diameter foam 
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dengan menggunakan mikroskop optic. Komposit sol silika surfaktan akan 

dikarakterisasi menggunaka PSA untuk distribusi ukuran partikel dan juga zeta 

potensial-nya untuk mengetahui kestabilan partikel dalam sol tersebut.  

 III.2. Bahan dan Alat Penelitian 

III.2.1.  Bahan Penelitian  

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah water glass dengan 

kadar SiO2 sebesar 27%, SiO:NaO = 3,3 (PT. Ineos Silicas Indonesia), air 

demineralisasi (PT. Brataco), kalium hidroksida (KOH) p.a Merck, asam klorida 

37% (HCl) (Mallinckrodt), resin flotrol-007, surfaktan anionik Sodium Lauryl 

Sulfate (CV. Citra Sari Kimia), surfaktan non-ionik Polysorbate-20 (Kimia Raya), 

surfaktan amfoterik N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide solution (SIGMA Life 

Science), surfaktan kationik Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate 

(SIGMA Life Science). 

III.2.2.  Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam sintesis nanofluida silika antara lain kaca arloji, 

neraca analitik (Ohaus P4213C series), magnetic stirrer, dan hot plate (Ceramag 

Midi Ika), pH meter, beaker glass (Pyrex), kertas saring, bola hisap, pipet ukur, 

pipet tetes, labu ukur, botol sampel, dan thermometer, water bath (Julabo). 

III.2. Prosedur Penelitian  

III.3.1.  Preparasi larutan  

Larutan yang disiapkan dalam penelitian ini adalah larutan Na2SiO3 dengan 

konsentrasi 0,3 M. Selain itu disiapkan larutan HCl 1 M untuk regenerasi resin 

Flotrol-007, serta dibuat larutan KOH 0,1 M yang digunakan sebagai 

pengkondisian pH basa pada proses pembentukan sol silika. Surfaktan disiapkan 

dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 0,5, 1, 2, 3, dan 5 CMC untk masing-

masing surfaktan. 
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III.3.2.  Pembuatan Prekursor Silika Koloid 

Komposit surfaktan-silika dibuat dengan menggunakan metode sol, dimana sol 

surfaktan-silika yang dihasilkan memiliki kestabilan yang baik sehingga tidak 

terbentuk agregat antar partikelnya. 

Pada tahap pertama pembentukan sol surfaktan-silika diawali dengan 

pembuatan larutan Na2SiO3 dengan konsentrasi 0,3 M dengan menambahkan air 

demineralisasi. Proses pengenceran larutan Na2SiO3 disertai dengan pengadukan 

dan penambahan Na2SiO3 pada air demin dilakukan tetes demi tetes agar lebih 

mudah tercapai homogenitasnya. 

100 mL Resin flotrol-007 yang akan digunakan untuk membentuk Silicic Acid 

Active diaktivasi dengan menggunakan 100 mL larutan HCl 1 M (1:1 volume) , 

proses rgenerasi dilakukan secara batch dengan pengadukan selama 30 menit 

menggunakan magnetic stirrer. Setelah diaktivasi resin kemudian dicuci dengan 

air demineralisasi, pencucian dilakukan beberapa kali hingga dperoleh pH resin 2-

3. 

100 mL larutan Na2SiO3 (1:1 perbandingan volume antara larutan Na2SiO3 

dengan Resin teraktivasi) dilakukan proses kation exchanger dengan menggunakan 

resin flotrol-007 secara batch selama 30 menit. Asam silisic aktif yang telah 

dihasilkan melalui proses ion exchanger kemudian dikondisikan pHnya dengan 

penambahan larutan KOH 0,1 M hingga diperoleh pH 8. Setelah sol silika terbetuk 

kemudian ditambahkan kedalam larutan surfaktan dengan berbagai macam variasi 

konsentrasi sesuai dengan variable yang telah ditentukan (0, 10, 30, 50 ppm), 

setelah dilakukan pencampuran kemudian sol surfactant-silika diaging dengan 

waktu yang telah ditentukan (0, 3, 6, 12, 24 jam).
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Gambar 5. Flow diagram sintesa sol silika stabil 
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III.3.3. Penentuan performa surfaktan 

 Pada tahapan kedua adalah penentuan performa surfaktan yang akan 

digunakan, pada pengujian kali ini digunakan 4 jenis surfaktan yang berbeda yang 

mewakili pebedaan jenis muatan pada masing-masingnya. Penentuan performa 

surfaktan diawali dengan penentuan nilai CMC dari masing-masing surfaktan dengan 

menghubungkan nilai tegangan permukaan dan variasi konsentrasi surfaktan yang 

digunakan. Nilai CMC akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan jumlah 

surfaktan yang digunakan, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan ross-

miles untuk mengetahui pembusaan dan kestabilan busa sesuai dengan standart ASTM 

D-1173. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Flow diagram penentuan performa surfaktan 

Surfaktan amfoterik  : N,N-Dimethyldodecylamine N-okside solution 
Surfaktan kationik : Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate 
Surfaktan anionik : Sodium Lauryl Sulfate 
Surfaktan non-ionik : Polysorbate-20 
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III.3.4. Sintesa nanofluida silika 

 Dari hasil pengujian performa surfaktan akan diperoleh surfaktan dengan 

performa terbaik, yang mana surfaktan tersebut akan diaplikasikan dengan 

penambahan silika nanopartikel sebagai stabilizer. Parameter yang digunakan adalah 

variasi waktu pematangan nanofluida silika dan variasi konsentrasi silika nanopartikel 

yang ditambahan, waktu pematangan dirujuk dari penelitian sebelumnya yang mana 

apabila nanofluida silika langsung diaplikasikan memiliki performa dan stabilitas yang 

kurang baik jika dibandingkan dengan performa surfaktan saja, sehingga diperlukan 

waktu pematangan untuk memeroleh perlakuan yang optimal untuk mendapatkan 

stabilitas busa yang maksimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 7. Flow diagram sintesa nanofluida silika
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III.3. Karakterisasi 

III.4.1.  Pengujian Zeta Potensial 

Zeta Potential adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Makin 

tinggi nilai zeta potential maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi 

(peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar). Dengan 

mengurangi nilai zeta potensial maka memungkinkan partikel untuk saling tarik 

menarik dan terjadi flokulasi. Uji zeta potential dilakukan saat adanya penambahan 

silika nano partikel.  

III.4.2.  Pengujian PSA (Particle Size Analizer)  

Pengukuran partikel dengan menggunakan PSA biasanya menggunakan 

metode basah. Metode ini dinilai lebih akurat jika dibandingkan dengan metode 

kering ataupun pengukuran partikel dengan metode ayakan dan analisa gambar. 

Terutama untuk sampel- sampel dalam orde nanometer yang cenderung memiliki 

aglomerasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan partikel didispersikan ke dalam media 

sehingga partikel tidak saling aglomerasi. Dengan demikian, ukuran partikel yang 

terukur adalah ukuran dari single particle. Selain itu hasil pengukuran ditampilkan 

dalam bentuk distribusi, sehingga hasil pengukuran dapat diasumsikan sudah 

menggambarkan keseluruhan kondisi sampel. Melalui analisis particle size 

analyzer (PSA) diharapkan distribusi ukuran nanopartikel silika yang dihasilkan 

berada pada rentang nanometer dengan keseragaman ukuran yang baik.  

III.4.3.  Pengujian Ross-Miles 

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kapabilitas busa dari suatu 

sistem dan stabilitas dari busa tersebut. Ross-Miles Test terdiri dari beberapa alat, 

antara lain: roche bubble apparatus dan dropping pipette. Langkah selanjutnya, 

roche bubble apparatus diisi dengan 50 mL demineralized water. Dengan 

menggunakan bantuan pompa penghisap, isi dropping pipette dengan 200 mL sol 



 24 

surfaktan-silika, dan jalankan metode Ross-Miles dengan menjatuhkan sol 

surfaktan-silika ke 50 mL demineralized water tepat di tengah- tengahnya. Setelah 

habis, ukur ketinggian busa dan jalankan stopwatch. Setelah 5 menit, ukur kembali 

ketinggian busa. Setelah itu, buang air pada roche bubble apparatus dengan 

membuka keran pada bagian bawah beserta busa-busa yang tertinggal. Ulangi 

percobaan ini sebanyak tiga kali untuk mencari keakuratan data [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Foam Pipet (a) dan Foam Receiver (b) 
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Gambar 9. Ilustrasi Pengujian Ross-Miles  
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Pada pengujian Ross-Miles dilakukan dengan memertimbankan beberapa 

parameter yang memengaruhi kondisi yang berada di sumur gas seperti, 

temperature (Truang 30°C, 49°C, dan 80°C), Salinitas (15000, 16500, dan 18000 

ppm), dan kondensat hidrokarbon (0, 10, 30, dan 50% v/v). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

IV.1. Prekursor Silika Koloid 

Pada penelitian ini terbagi kedalam beberapa tahapan penentuan parameter yang 

menjadi pertimbangan dalam sintesa nanofluida surfaktan-silika, diawali dengan 

parameter pertama sintesa silika koloid yang stabil, proses sintesa silika koloid sebagai 

stabilizer pada nanofluida surfaktan-silika mengacu pada penelitian sebelumnya 

dengan konsentrasi sodium silikat 0,3 Molaritas (konsentrasi terbaik dalam variasi 

konsentrasi 0,1 hingga 0,3 Molaritas) dan pH 8 (nilai pH terbaik dalam variasi 8 hingga 

11) [11], namun pada tahapan pertama ini juga melakukan variasi dengan 

meningkatkan konsentrasi sodium silikat yang digunakan, yakni sebesar 0,42 Molaritas 

dan pH 8. 

Dari data hasil pengujian zeta potensial untuk konsentrasi sol silika dari sodium 

silikat dengan konsentrasi 0,3 M (1,81%) dan 0,42 M (2,54%) diperoleh nilai masing-

masing sebesar -34,2 mV dan -27 mV, sehingga konsentrasi 0,3 M sodium silikat 

memiliki kestabilan yang lebih baik jika dibandingkan dengan konsentrasi 0,42 M. 

Semakin meningkatnya konsentrasi sodium silikat maka akan meningkatkan jumlah 

silika nanopartikel di dalam fase koloid, dan dalam volume yang sama dapat menekan 

lapisan ganda elektrik pada permukaan silika, muatan yang tidak stabil pada 

permukaan silika dapat menyebabkan ketidakstabilan partikel silika yang ditunjukkan 

oleh nilai zeta potensial kurang dari absolut 30. Ketidakstabilan silika nanopartikel 

dalam koloid dapat menyebabkan terjadinya agregasi antar partikel, sehingga ukuran 

partikel silika tidak dapat dipertahankan pada ukuran yang diinginkan dalam waktu 

yang lama. Nilai mutlak zeta potensial yang tinggi cenderung untuk mempertahankan 

interaksi tolak menolak antar partikel. 

Selain dilakukan pengujian zeta potensial pada prekursor sol silika, dilakukan pula 

pengujian PSA untuk mengetahui ukuran partikel yang terbentuk, pengujian PSA 
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dilakukan pada konsentasi larutan precursor 0,3 M yang memiliki nilai mutlak zeta 

potensial lebih dari absolut 30 (stabil). 

 

 

 
Gambar 10. Distribusi Ukuran Partikel. 

Gambar 10 menunjukkan distribusi ukuran partikel (PSA) diperoleh puncak 

intensitas tertinggi terdapat pada 3,122 nm, ukuran yang cukup kecil ini diharapkan 

dapat membentuk lapisan film padat yang seragam agar dapat meminimalisir terjadinya 

drainase pada busa, dan dapat menghasilkan busa yang stabil. 

Tabel 2. Pengamatan kestabilan silika koloid terhadap waktu. 

Tanggal 

pengamatan 

Viskositas 

(poise) 

Ukuran 

partikel 

(nm) 

Pengamatan Gambar 

24/02/20 

(hari ke-1) 

0,0081 3,122 Jernih dan 

tidak berwarna 

serta tidak 

terbentuk 

endapan 
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Tanggal 

pengamatan 

Viskositas 

(poise) 

Ukuran 

partikel 

(nm) 

Pengamatan Gambar 

2/03/20 

(hari ke-8) 

0,0080 3,122 Jernih dan 

tidak berwarna 

serta tidak 

terbentuk 

endapan 
 

9/03/20 

(hari ke-15) 

0,0083 4,187 Jernih dan 

tidak berwarna 

serta tidak 

terbentuk 

endapan 
 

 

IV.2. Surfaktan 

Parameter kedua menentukan komposisi jenis surfaktan yang digunakan, pada 

penelitian ini digunakan 4 jenis surfaktan yang berbeda berdasarkan muatan yang 

terdapat pada sisi hidrofilik (head group), yang terdiri dari surfaktan kationik 

(Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate), surfaktan amfoterik (N,N-

Dimethyldodecylamine N-oxide Solution), Surfaktan anionik (Sodium Lauryl Sulfate), 

Surfaktan non-ionic (polysorbate-20). Pengujian dilakukan secara bertahap dengan 

menggunakan Ross-Miles, untuk pengujian pertama bertujuan untuk memperoleh 

konsentrasi yang menunjukkan kapabilitas dan stabitas pembuasaan oleh surfaktan 

murninya, kemudian dilanjutkan dengan memadukan surfaktan ionik dan non-ionik, 

sehingga diperoleh komposisi yang sesuai dengan tujuan untuk menghasilkan busa 

dengan kondisi stabil dalam jangka waktu yang panjang.  
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Pemilihan jenis surfaktan pada penelitian kali ini diwakili dari jenis yang berbeda 

berdasarkan muatan yang terdapat pada gugus hidrofiliknya, untuk surfaktan anionic 

digunakan Sodium Lauryl Sulfate (SLS) yang berasal dari gugus sulfate dipilih karena 

memiliki kemampuan yang baik pada temperature tinggi, selain itu bersifat non-toksik 

tidak seperti surfaktan Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES), meskipun sama-sama dari 

gugus sulfat namun untuk surfaktan SLES ini mengandung bahan yang bersifat 

karsinogenik, yakni 1,4-dioxane, surfaktan SLS banyak digunakan dalam berbagai 

bidang dan aman jika diaplikasikan. pada surfaktan non-ionik digunakan surfaktan 

polisorbat 20 atau yang lebih dikenal dengan tween 20, alasan dipilih surfaktan tween 

20 karena sifatnya yang ekonomis, non-toksik dan relative stabil ketika diaplikasikan 

karena memiliki jumlah atom C sebanyak 58 yang menjadikan surfaktan ini relative 

stabil dalam kemampuannya dalam menghasilkan busa. Pada surfaktan zwitterionic 

digunakan surfaktan dengan gugus amine oxide, dimana untuk surfaktan ini memiliki 

kelebihan dalam kemampuannya untuk menghasilkan busa yang banyak dalam rentan 

pH yang Panjang. Sendangkan untuk surfaktan kationik digunakan dari gugus sulfonate 

karena memiliki kemampuan pembusaan yang baik dan memiliki ketahanan terhadap 

kesadahaan pada suatu objek. 

Pengujian pertama dilakukan proses penentuan CMC yang menjadi dasar penentuan 

konsentrasi untuk ukuran jumlah surfaktan yang ditambahkan, dari jenis surfaktan yang 

ada hanya 2 jenis surfaktan yang diketahui CMCnya yaitu, surfaktan kationik 

(Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate) dengan nilai CMC 0,96 mM 

(0,4375 gr/L), surfaktan amfoterik (N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide Solution) 

dengan nilai CMC 1,7 mM (1,35 mL/L H2O), untuk surfaktan anionik dan non-ionik 

dilakukan pengujian tegangan permukaan dengan menggunakan tensiometer untuk 

mengetahui nilai CMCnya, diperoleh nilai CMC untuk surfaktan anionik sebesar 0,6 

gr/L dan untuk surfaktan non-ionik diperoleh nilai CMC sebesar 1,36 mL/L H2O. Pada 

masing-masing surfaktan dilakukan pengujian ross-miles untuk mengetahui perubahan 

ketinggian busa terhadap perubahan waktu, digunakan larutan surfaktan dengan variasi 



 31 

konsentrasi 0,5; 1; 2; 3; dan 5 CMC. Pada pengujian ross-miles dilakukan sesuai 

dengan standart ASTM D-1173. 

 
Gambar 11. Pengaruh variasi konsentrasi surfaktan terhadap kemampuan pembusaan 

pada air dan temperatur ruang. 

Gambar 11 menunjukkan hasil pengujian dengan menggunakan Ross-Miles, untuk 

surfaktan amfoterik diperoleh data peningkatan konsentrasi dari surfaktan yang 

digunakan akan menghasilkan busa yang lebih tinggi, namun setelah melewati 

konsentrasi tertentu ketinggian busa akan menurun seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi surfaktan yang digunakan. Pada konsentrasi 0,5 hingga 3 CMC diperoleh 

peningkatan ketinggian busa yang dihasilkan seiring dengan peningkatan konsentrasi 

surfaktan, namun pada konsentrasi 5 CMC terjadi penurunan ketinggian busa, hal ini 

dapat terjadi karena pada kondisi 5 CMC busa yang dihasilkan cenderung lebih padat 

(kompak) daripada 3 CMC yang lebih berongga, akibat dari padatnya busa yang 

dihasilkan maka memperbesar luas permukaan kontak interaksi dari aktivikas antar 

muka udara/air, sehingga molekul surfaktan akan teradsorbsi pada lapisan antarmuka 

tersebut. Pada pengujian surfaktan kationik, anionic, dan non-ionik menunjukkan profil 

yang sama, diperoleh data peningkatan konsentrasi surfaktan yang digunakan juga akan 

menghasilkan busa yang tinggi, berbeda dengan surfaktan amfoterik apabila telah 

melewati konsentrasi tertentu ketinggian busa yang dihasilkan akan cenderung 
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menurun, maka pada ketiga surfaktan tersebut menunjukkan peningkatan konsentrasi 

dari surfaktan yang digunakan juga akan sebanding dengan ketinggian busa yang 

dihasilkan. 

 

 
Gambar 12. Pengaruh variasi konsentrasi terhadap kestabilan busa untuk masing-

masing surfaktan pada air dan temperatur ruang. 

Gambar 12 menunjukkan kestabilan busa yang ditentukan dari persentase 

ketinggian busa pada t=0 menit hingga t=5 menit, diperoleh untuk surfaktan amfoterik 

pada kondisi 0,5 CMC memiliki kestabilan yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

konsentrasi CMCnya, hal ini dapat dipengaruhi dari kuantitas busa yang dihasilkan. 

Jika dibandingkan ketinggian busa pada saat 0,5 CMC dan CMCnya, maka ketinggian 

busa pada saat konsentrasi surfaktan 0,5 CMC cukup rendah daripada ketinggian busa 

pada saat konsentrasi surfaktan berada pada nilai CMCnya, karena kuantitas busa yang 

dihasilkan lebih sedikit maka molekul surfaktan memiliki luas area adsorbsi antar muka 

yang relatif terbatas, dengan jumlah molekul surfaktan yang sedikit dapat 

dimungkinkan dapat teradsorpsi secara merata. 

Pada konsentrasi CMC kuantitas busa yang dihasilkan lebih besar, sehingga luas 

area adsorbsi antar muka juga relatif lebih besar, ketidakstabilan busa dapat 

dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara luas area adsorbsi antarmuka udara/air 
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dengan jumlah molekul surfaktan yang ada dan menyebabkan molekul surfaktan tidak 

dapat teradsorbsi secara merata, akibatnya lapisan film cair yang menjadi tidak stabil 

dan busa mudah pecah. Pada kondisi diatas CMC cenderung relatif lebih stabil seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi surfaktan, meskipun peningkatan konsentrasi 

surfaktan diatas nilai CMCnya akan memicu terbentuknya agregasi molekul surfaktan 

atau yang disebut dengan misel, karena kuantitas busa yang dihasilkan lebih besar, 

maka luas area adsorbsi antar muka juga relatif lebih besar, sehingga membutuhkan 

jumlah molekul surfaktan yang lebih banyak, maka dari itu molekul surfaktan akan 

cenderung teradsorbsi pada antarmuka udara/air, sehingga busa yang dihasilkan 

cenderung lebih stabil seiring dengan meningkatnya konsentrasi surfaktan yang 

digunakan. 

Seolah berbanding terbalik dengan surfaktan amfoterik, pada data ketinggian busa 

untuk surfaktan kationik diperoleh kondisi yang paling stabil pada nilai CMCnya, hal 

ini dipengaruhi dari adsorpsi antarmuka oleh molekul surfaktan. Pada konsentrasi 0,5 

CMC tegangan permukaan pada liquid masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan 

pada saat nilai CMCnya, sehingga busa yang dihasilan juga cenderung tidak stabil serta 

jumlah molekul surfaktan masih belum cukup untuk memenuhi area adsorbsi antar 

muka yang tersedia, pada konsentrasi surfaktan berada dinilai CMCnya busa menjadi 

lebih stabil jika dibandingkan konsentrasi dibawah atau diatas CMCnya, hal ini terjadi 

karena jumlah surfaktan yang dibutuhkan telah sesuai dengan luas area adsorbsi antar 

muka pada lapisan film liquid, namun pada saat konsentrasi surfaktan telah melewati 

nilai CMCnya cenderung tidak stabil seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

surfaktan, karena surfaktan akan membentuk misel yang dapat menganggu kestabilan 

molekul surfaktan yang terdapat pada lapisan antarmuka udara/air akibat muatan yang 

sejenis, selain itu juga dapat memicu terbentuknya misel dari molekul surfaktan pada 

permukaan karena adanya interaksi muatan yang sejenis, interaksi tersebut dapat 

memicu gaya elektrostatik (kepala), dan gaya van der walls (ekor) sehingga terbentuk 

misel. Berkurangnya sejumlah molekul surfaktan pada permukaan liquid dapat 

memengaruhi nilai tegangan permukaan yang akan meningkat seiring dengan 
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berkurangnya jumlah molekul surfaktan, akibatnya busa menjadi tidak stabil dan 

mudah pecah. 

Pola untuk surfaktan anionik menunjukkan dari persentase ketinggian busa yang 

berbeda dengan surfaktan amfoterik dan kationik, dimana persentase ketinggian busa 

terbaik pada surfaktan anionik ini diperoleh pada konsentrasi 5 CMC, hal ini 

menunjukkan hubungan konsentrasi surfaktan terhadap kestabilan busa yang 

dihasilkan berbanding lurus, maka semakin tinggi konsentrasi surfaktan yang 

digunakan akan menghasilkan busa yang stabil seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi surfaktan. Sedangkan untuk surfaktan non-ionik menujukkan pola 

ketinggian busa yang sama dengan surfaktan kationik, pada kondisi CMC memiliki 

nilai kestabilan busa yang paling tinggi, sedangkan pada kondisi dibawah atau diatas 

CMC nilai tersebut akan menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi surfaktan 

yang digunakan. 

Setelah diperoleh konsentrasi optimum surfaktan murninya, kemudian dilakukan 

pencampuran antara surfaktan ionik dan non-ionik, pencampuran surfaktan dilakukan 

dengan rasio volume larutan surfaktan dengan konsentrasi optimumnya. Variabel rasio 

yang digunakan adalah 9:1; 7:3; 1:1; 3:7; 1:9 (volume surfaktan ionik : volume 

surfaktan non-ionik), kemudian dilakukan pengujian menggunakan ross-miles untuk 

mengetahui kemampuan pembusaan serta stabilitas busa, tujuan dilakukannya 

pencapuran antara surfaktan ionik dan non-ionik untuk menghasilkan stabilitas dan 

kemampuan pembusaan yang baik, surfaktan non-ionik memiliki kestabilan busa yang 

baik, namun kemampuan pembusaan yang relative rendah jika dibandingkan terhadap 

surfaktan ionik, begitu juga sebaliknya terhadap surfaktan ionik yang memiliki 

kemampuan pembusaan yang baik namun kestabilan busa yang dihasilkan relatif lebih 

rendah daripada surfaktan non-ionik. Dari masing-masing campuran surfaktan 

diperoleh hubungan sebagai berikut: 
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Gambar 13. Pengaruh variasi konsentrasi surfaktan ionik terhadap kemampuan 

pembusaan pada air dan temperatur ruang. 

 

 
Gambar 14. Pengaruh rasio pencampuran surfaktan ionik dan non-ionic terhadap 

kestabilan busa pada air dan temperatur ruang. 

Dari hasil pengujian ross-miles yang ditunjukkan oleh Gambar 13-14 dapat 

diperoleh hubungan bahwa untuk sistem campuran surfaktan ionik dan non-ionik 

menunjukkan hubungan yang berbeda antara satu sama lain, pada sistem campuran 

surfaktan amfoterik dan non-ionik diperoleh kemampuan dalam menghasilkan busa 

terbaik pada rasio perbandingan volume 9:1, namun memiliki nilai persentase 
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ketinggian busa yang masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan surfaktan 

murninya. Pada sistem campuran surfaktan kationik dan non-ionik menunjukkan 

kemampuan pembusaan serta stabilitas yang baik justru ditujukkan oleh surfaktan 

murninya, namun untuk sistem campuran yang relatif stabil terdapat pada rasio 1:1, 

untuk rasio tersebut memiliki kestabilan yang lebih baik jika dibandingkan terhadap 

kestabilan pada surfaktan kationik murni. Sistem campuran surfaktan anionic dan non-

ionik menunjukkan kemampuan pembusaan terbaik ditunjukkan oleh surfaktan anionic 

murninya, namun persentase ketinggian busa justru cenderung lebih tinggi pada sistem 

campuran surfaktan anionic dan non-ionik pada rasio volume 1:9, walaupun persentase 

ketinggian busa untuk campuran ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan 

surfaktan non-ionik murninya. 

Dari hasil pengujian untuk sistem campuran surfaktan antara surfaktan ionik dan 

non-ionik maka akan dipilih surfaktan dengan rasio pencampuran yang memiliki 

kestabilan relatif baik dan diuji dengan menggunakan parameter kondisi pada sumur 

gas, diantaranya salinitas, kandungan hidrokarbon, dan temperatur. Surfaktan yang 

dipilih terdiri dari 5 jenis sebagai berikut: 

1) Anionik 100% (murni) 

2) Kationik 100% (murni) 

3) Non-ionik 100% (murni) 

4) Anionik : Non-ionik (1:9) 

5) Kationik : Non-ionik (1:1) 

pengujian menggunakan ross-miles ASTM D-1173 untuk mengetahui kestabilan busa 

pada beberapa parameter kondisi sumur gas. 
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Gambar 15. Pengaruh NaCl terhadap kestabilan busa. 

Pada pengujian pengaruh salinitas terhadap kestabilan busa, digunakan larutan 

garam NaCl dengan konsentrasi 15.000, 16.500, dan 18.000 ppm. Gambar 15 

menunjukkan bahwa untuk surfaktan non-ionik menunjukkan persentase ketinggian 

busa yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi salinitas, sama 

halnya dengan surfaktan anionik-nonionik yang menurun (relatif stabil) namun tidak 

secara signifikan jika dibandingkan dengan surfaktan non-ionik. Ketidakstabilan busa 

pada salinitas terjadi akibat peneanan lapisan film liquid busa oleh ion garam yang 

terdisosiasi dalam liquid, akibatnya penekanan elektrik akan membuat lapisan film 

menjadi tidak stabil dan mudah pecah [1]. Berbeda dengan surfaktan anionik dan 

kationik murninya yang relatif stabil seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

salinitas. 

 Pada pengujian untuk mengetahui pengaruh hidrokarbon terhadap kestabilan 

busa, digunakan campuran n-Hexane dan air demineralisasi sebagai objek pada 

pengujian ross-miles, hasil dari pengujian menunjukkan pola yang relatif sama sebagai 

berikut: 
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Gambar 16. Pengaruh hidrokarbon n-Hexane terhadap kestabilan busa. 

Gambar 16 menunjukkan bahwa untuk semua surfaktan kecuali surfaktan anionik 

murninya memiliki pola nilai presentase ketinggian busa yang semakin menurun 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi hidrokarbon, sehingga untuk surfaktan 

tersebut memiliki kestabilan yang rendah jika diaplikasikan pada objek yang 

mengandung hidrokarbon. Hidrokarbon yang memiliki sifat hidrofobik akan 

cenderung memiliki sifat sebagai antifoam [19], dimana hidrokarbon dapat membentuk 

mekanisme antifoam dengan 2 cara, yang pertama bertindak sebagai antifoam dengan 

cara yang cepat, begitu terjadi kontak dengan hidrokarbon busa akan cepat pecah, 

namun ada juga hidrokarbon yang bertindak sebagai antifoam dengan mekanisme 

lambat, yakni droplet hidrokarbon akan membentuk suatu mekanisme jembatan yang 

melingkupi lapisan film liquid pada busa, kemudian drolet hidrokarbon akan menyatu 

kembali dengan menekan lapisan liquid film busa yang menyebabkan busa menjadi 

tidak stabil dan pecah [1]. 

Pada dasarnya busa menjadi tidak stabil pada temperatur tinggi, pecahnya busa 

diakibatkan ketidakmampuan lapisan film liquid pada busa untuk menahan tekanan 

yang besar dari gas akibat menurunnya viskosias film liquid busa. Peningkatan 

temperature akan meyebabkan peningkatan laju difusi gas masuk ataupun keluar dari 

gelembung melalui lapisan film busa, akibatnya lapisan film menjadi tidak stabil 
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seiring dengan peningkatan tekanan pada busa yang dapat diamati dari ukuran busa 

yang menjadi lebih besar dan menipisnya lapisan film busa seiring waktu akibat 

viskositas lapisan film liquid pada busa yang menurun pada temperatur tersebut. 

 

 
Gambar 17. Pengaruh perubahan temperatur terhadap kestabilan busa. 

Gambar 17 menunjukkan pola yang semakin tidak stabil seiring dengan peningkatan 

temperature, namun jika dibandingkan dengan pengamatan pada suhu 30qC, pada 

surfaktan anionic, kationik dan campuran kationik-nonionik (1:1) terjadi peingkatan 

ketinggian busa yang lebih tinggi pada suhu 49qC, dari hasil pengamatan ketinggian 

busa seolah tidak berubah secara drastis karena meningkatnya ukuran busa yang 

menyebabkan ketinggian busa akan bertambah meskipun ada busa yang pecah. Gambar 

18 menunjukkan perbandingan profil ketinggian busa antara temperatur 49qC dengan 

80qC, pada temperatur 49qC peningkatan ketinggian busa relatif lambat, hal ini berarti 

busa masih bisa menahan laju difusi gas yang tidak sampai menyebabkan busa cepat 

pecah, namun pada suhu 80qC peningkatan ketinggian busa yang diakibatkan 

temperatur yang tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan ukuran busa oleh laju 

difusi gas berlangsung dalam waktu yang singkat, menyebabkan lapisan film busa 

menjadi tidak stabil dan mudah pecah. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 18. Profil pengujian ross-miles pada temperatur 49qC (a) dan 80qC (b). 

Berdasarkan hasil pengujian dengan tiga parameter yang mewakili kondisi 

sumur gas, maka diperoleh surfaktan anionik yang memiliki kesabilan paling baik pada 

kondisi tersebut, dimana pada pengujian terhadap pengaruh salinitas surfaktan anionik 

memiliki kestabilan yang relatif baik dengan ketinggian busa yang relating stabil jika 

dibandingkan dengan lainnya, begitu juga terhadap hidrokarbon surfaktan anionik 

relatif stabil seiring dengan meningkatnya konsentrasi hidrokarbon, dan pada 

temperartur tinggi surfaktan anionik memiliki kestabilan yang baik dengan pembusaan 
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yang paling tinggi. Dengan demikian surfaktan anionik akan dipilih untuk dipadukan 

menjadi nanofluida dengan penambahan stabilizer berupa silika nanopartikel. 

IV.3. Sintesis Nanofluida Berbasis Silika 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan ross-miles untuk mengetahui performa 

surfaktan terhadap beberapa parameter pengujian yang mewakili kondisi sumur gas, 

maka diperoleh surfaktan anionic (SLS) sebagai surfaktan yang memiliki performa 

terbaik. Salah satu yang menjadi faktor paling berpengaruh dalam nanofluida sufaktan 

silika adalah lamanya waktu pematangan serta konsentrasi silika nanopartikel yang 

dibutuhkan, Untuk mengetahui pengaruh waktu pematangan, silika nanopartikel 

dengan konsentrasi 0,003% ditambahkan ke dalam larutan surfaktan, kemudian 

dimatangakan dengan variasi waktu 0, 3, 6, 12, dan 24 jam, dan pada proses 

pencampuran surfaktan dengan silika nanopartikel dilakukan tanpa bahan 

penyambung. Pengamatan secara fisik hingga 24 jam terhadap nanofluida surfaktan-

silika tidak terjadi endapan maupun perubahan warna yang menunjukkan tidak 

terbentuknya aglomerasi pada proses pematangan meskipun tanpa melalui proses 

sonikasi, sehingga dispersi silika nanopartikel dalam larutan surfaktan memiliki 

kestabilan yang baik. 

 
Gambar 19. Pengaruh waktu pematangan terhadap tegangan permukaan dan waktu 

paruh. SLS dan konsentrasi silika masing-masing 5 CMC dan 30 ppm. 

28

30

32

34

36

20

25

30

35

40

45

0 6 12 18 24 T
eg

an
ga

n 
Pe

rm
uk

aa
n 

(d
yn

e/
cm

)

W
ak

tu
 p

ar
uh

 (j
am

)

Waktu Pematangan (jam)

Half-time Surface tension



 42 

Gambar 19 menunjukkan pengaruh waktu pematangan terhadap nilai tegangan 

permukaan, semakin lama waktu pematangan semakin tinggi tegangan permukaannya 

dengan peningkatan linier. Hal ini menjelaskan terjadinya perisiwa adsorbsi fisik 

molekul surfaktan oleh silika nanopartikel [13][5]. Surfaktan memiliki dua sisi aktif 

yang dapat berikatan dengan senyawa yang bersifat polar pada satu sisi dan non polar 

pada sisi lainnya, karena sifatnya yang unik surfaktan dapat menurukan tegangan 

permukaan pada dua senyawa yang memiliki sifat kepolaran berbeda seperti air dan 

minyak. Meningkatnya nilai tegangan permukaan dapat terjadi karena berkurangnya 

sejumlah molekul surfaktan pada permukaan udara/air, sehingga semakin lama waktu 

pematangan yang dibutuhkan maka akan semakin banyak molekul surfaktan yang 

teradsorbsi pada permukaan silika. Molekul surfaktan yang semula berada di 

permukaan liquid yang dengan itu tegangan permukaan cukup rendah, namun seiring 

dengan waktu akan teradsorbsi pada permukaan silika, menyebabkan molekul 

surfaktan di permukaan menjadi berkurang dan berakibat meningkatnya nilai tegangan 

permukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Ilustrasi adsorbsi fisik molekul surfaktan oleh silika nanopartikel [20]. 
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Adapun pengaruh waktu pematangan terhadap waktu paruh busa menunjukkan 

kecenderungan yang berbeda dengan nilai tegangan permukaan. Dari data waktu paruh 

menunjukkan bahwa sampai waktu pematangan 6 jam waktu paruh busa meningkat 

dan kemudian cenderung menurun pada waktu pematangan di atasnya. Dengan 

demikian waktu pematangan paling optimal adalah 6 jam. Korelasi antara tegangan 

permukaan dengan foamability mengacu kepada interaksi antar molekul liquid pada 

permukaan, dimana pada permukaan suatu liquid interaksi antara molekul pada bulk 

liquid jauh lebih besar daripada permukaan, sehingga molekul liquid akan cenderung 

tertarik kearah bulk daripada kepermukaan, semakin besar tegangan permukaan suatu 

liquid maka semakin besar interaksi antar molekul liquid terutama pada bagian bulk, 

hal inilah yang menyebabkan busa cenderung tidak stabil karena lapisan film liquid 

akan tertarik kedalam bulk akibat adanya interaksi molekul yang lebih besar daripada 

interaksi pada bagian permukaan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Ilustrasi interaksi molekular pada tegagan permukaan. 

Tegangan permukaan memiliki efek yang sinergis dengan penuaan busa, keduanya 

berperan terhadap kestabilan lapisan film pada busa yang berakibat busa menjadi lebih 

mudah pecah. Drainase akan memisahkan fase liquid dengan gas pada busa akibat 

adanya gaya grafitasi yang menyebabkan lapisan film liquid menjadi tidak elastis dan 

kering, sedang tegangan permukaan akan menarik lapisan film liquid ke arah bulk 

sehingga busa akan pecah. Penggunaan surfaktan saja dirasa masih belum cukup untuk 

memeroleh kestabilan yang baik meskipun surfaktan dapat menurunkan tegangan 
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permukaan, namun penggunaan surfaktan saja belum dapat mengatasi masalah 

drainase pada busa yang menyebabkabkan busa menjadi tidak stabil, sehingga 

diperlukan stabilizer dengan penambahan silika nanopartikel untuk mengatasi masalah 

drainase pada proses penuaan busa agar diperoleh busa yang stabil. 

Sebagai produk nanofluida harus memiliki kestabilan yang baik, dimana tidak 

boleh terjadi endapan atau aglomerasi partikel yang menunjukkan dispersi nanopartikel 

yang kurang baik, sehingga diperlukan pengamatan secara fisik dan pengukuran 

potensial nanopartikel yang didispersikan ke dalam fluida menggunakan zeta potensial. 

Berdasarkan pengujian menggunakan zeta potensial diperoleh nilai potensial sebesar -

52,8 mV, sehingga nanofluida memiliki kestabilan yang baik dan dapat menghasilkan 

dispersi yang baik, sehingga silika nanopartikel dapat dipertahankan ukurannya sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

Tabel 3. Pengamatan kestabilan nanofluida terhadap waktu pematangan. 

Waktu 

pematangan 

Viskositas 

(poise) 

Ukuran 

partikel 

(nm) 

Pengamatan  Gambar  

0 jam 0,0078 3,122 Jernih dan 

tidak berwarna 

serta tidak 

terbentuk 

endapan 

 
6 jam 0,0074 3,615 Jernih dan 

tidak berwarna 

serta tidak 

terbentuk 

endapan 
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24 jam 0,0078 3,615 Jernih dan 

tidak berwarna 

serta tidak 

terbentuk 

endapan 
 

 

 Selain waktu pematangan, yang menjadi parameter paling berpengaruh 

kstabilan terhadap nanofluida adalah konsentrasi silika nanopartikel yang ditambahkan 

ke dalam fluida, silika nanopartikel yang ditambahakan menunjukkan pengaruh 

terhadap nilai tegangan permukaan dan waktu paruh sebagai berikut: 

 

 
Gambar 22. Pengaruh konsentrasi silika terhadap tegangan permukaan dan waktu 

paruh. Konsentrasi SLS 5 CMC dan waktu pematangan selama 6 jam. 

Gambar 22 menunjukkan pengaruh konsentrasi silika terhadap tegangan 

permukaan, semakin meningkatnya konsentrasi silika yang ditambahkan pada larutan 

surfaktan maka semakin meningkat pula tegangan permukaanya. Meningkatnya nilai 

tegangan permukaan akibat peningkatan konsentrasi silika nanopartiel disebabkan 

meningkatnya luas permukaan adsorbsi fisik molekul surfaktan pada silika, 

meningkatnya luas permukaan adsorbsi pada permukaan silika nanopartikel akan 
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meningkatkan jumlah molekul surfaktan yang akan diadsorbsi, sehingga sejumlah 

molekul surfaktan yang berada dipermukaan akan berkurang seiring meningkatnya 

konsentrasi silika pada nanofluida [5].  

Selain memengaruhi tegangan permukaan, meningkatnya konsentrasi silika 

nanopartikel juga akan memengaruhi waktu paruh busa yang dihasilkan, pada 

konsentrasi silika 0 sampai dengan 30 ppm mengalami peningkatan waktu paruh, 

namun pada konsentrasi 50 ppm tidak mengalami peningkatan waktu paruh atau 

cenderung konstan. waktu paruh pada busa yang dihasilkan oleh nanofluida memiliki 

pola yang didasarkan oleh perbedaan adsorbsi antarmuka gas liquid pada busa, pada 

konsentrasi rendah silika nanopartikel akan teradsorbsi pada interface dengan pola 

yang tidak merata serta terbentuk celah, sehingga peristiwa drainase masih dapat terjadi 

meskipun tidak menjadi dominasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai waktu 

paruh, sedangkan pada konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan adsorbsi secara 

multilayer pada antarmuka busa, adsorbsi multilayer silika nanopartikel dapat 

menimbulkan penekanan pada lapisan film busa dan diikuti pecahnya busa yang 

ditunjukkan dengan menurunnya waktu paruh busa.  

 

 
Gambar 23. Citra Pengamatan Morfologi Busa (a) tanpa dan (b) dengan penambahan 

silika nanopartikel [21] 

a b 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk morfologi busa 

tanpa dan dengan penambahan silika nanopartikel memiliki perbedaan [6][21], Gambar 

23 menunjukkan hasil pengamatan visual morfologi dari busa tanpa dan dengan 

penambahan silika nanopartikel, busa tanpa penambahan silika nanopartikel 

menunjukkan morfologi yang tidak seragam dengan dinding lapisan film busa yang 

relative lebih tipis daripada busa dengan penambahan silika nanopartikel, selain itu 

busa yang dihasilkan dari nanofluida silika memiliki diameter busa yang lebih seragam 

dan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada busa yang dihasilkan oleh surfaktan 

saja. Pada busa yang dihasilkan oleh silika nanopartikel memiliki dinding yang film 

yang relatif lebih tebal karena silika nanopartikel teradsorbsi pada lapisan film cair 

busa dan membentuk suatu lapisan film padat, lapisan tersebut bermanfaat dalam 

meningkatkan kestabilan busa dengan menurunkan laju drainase akibat perbedaan 

viskositas antara lapisan film cair dengan lapisan film padat pada busa. Silika 

nanopartikel dapat membentuk lapisan film padat pada busa dengan baik karena adanya 

ikatan fisik yang terbentuk antara surfaktan pada gugus hidrofilik dengan silika, 

sehingga silika nanopartikel dapat tersusun dan tetap berada pada fase liquid sebagai 

stabilizer pada busa [19][22]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Skema stabilisasi busa oleh silika nanopartikel monolayer (a) 
konsentrasi silika rendah, (b) konsentrasi silika optimum, (c) multilayer [19]. 

a c b 
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 Seperti dibahas sebelumnya, potensi zeta dari silika koloid tanpa kehadiran SLS 

memiliki nilai sekitar -34,2 mV. Nilai absolut potensi zeta meningkat secara signifikan 

menjadi -52,8 mV dengan kehadiran SLS yang terpasang pada permukaan silika. Nilai 

potensial zeta yang tinggi menunjukkan bahwa koloid lebih stabil. Selain itu, 

tampaknya SLS juga memiliki fungsi untuk menstabilkan silika koloid melalui 

stabilisasi sterik [23]. Karena kelompok kepala SLS yang merupakan gugus hidrofilik 

membentuk ikatan fisik ke permukaan silika, bagian ekor mereka yang merupakan 

gugus hidrofobik berkumpul dengan bagian gugus hidrofilik dari bagian surfaktan 

lainnya. Ayunan ekor surfaktan yang bebas di dalam fluida dapat memberikan lapisan 

pelindung yang meluas ke dalam larutan yang dapat membentuk suatu penghalang, 

disamping penghalang elektrostatik, untuk menutup pendekatan partikel dan 

meminimalisir terjadinya agregasi antar partikel silika. Aksi ganda ini meningkatkan 

stabilitas koloid silika. Dengan demikian, SLS yang diimobilisasi pada permukaan 

silika tampaknya memiliki dua fungsi, yaitu meningkatkan stabilitas koloid, dan pada 

gilirannya, meningkatkan stabilitas busa. 

IV.4. Mekanisme dan Uraian Gaya yang Terlibat Dalam Pembusaan 

Mekanisme pembusaan suatu surfaktan melibatkan beberapa gaya yang 

bekerja. Busa meurpakan suatu system terdiri dari gas yang didispersikan kedalam 

suatu fase kontinyu berupa fase cair, dalam pengamatannya busa akan mengalami 

proses penuaan yang memyebabkan busa tidak dapat bertahan lama atau pecah dalam 

waktu tertentu. Proses penuaan busa terdiri dari tiga jenis tahapan yang saling terkait 

satu sama lainnya yakni, peristiwa drainage dimana fase cair dan gas akan terpisah oleh 

adanya gaya gravitasi, dimana fase cair akan turun kebawah melewati kanal yang 

terdapat pada celah-celah busa. Peristiwa drainase dapat diikuti oleh proses coalesce 

dan coarsening yang menyebabkan ukuran busa menjadi lebih besar, sehingga 

kemampuan lapisan film cair pada busa dapat menurun yang menyebabkan busa 

menjadi lebih udah pecah dalam waktu yang singkat. 

Dalam sistem nanofluida silika dapat diperoleh suatu busa yang stabil, proses 

tersebut melibatkan nanopartikel untuk membentuk suatu lapisan film padat yang 
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menyebabkan terjadinya perbedaan viskositas pada dinding busa, sehingga peristiwa 

penuaan pada busa dapat diminimalisir dan menghasilkan busa yang stabil dalam 

waktu yang lama, dalam mekanismenya meilbatkan beberapa gaya yang bekerja secara 

sinergi untuk menghasilkan suatu busa yang stabil. Jika dalam peristiwa drainage 

melibatkan gaya gravitasi, maka terdapat gaya buoyancy (gaya apung) yang merupakan 

gaya keatas bekerja untuk melawan berat dari fluida yang menuju ke bulk liquid pada 

system busa. Adanya gaya apung ini memberikan manfaat terhadap nanopartikel yang 

terdapat pada permukaan lapisan film busa, nanopartikel dapat mengapung dan tidak 

langsung mengalami efek kejatuhan akibat adanya gaya gravitasi pada proses drainage 

berlangsung, namun gaya tersebut akan dilawan oleh gaya apung yang menyebabkan 

silika nanopartikel dapat mempertahankan posisinya pada bagian atas fluida [19][24]. 

Besarnya gaya apung pada system nanofluida bergantung kepada ukuran partikel, 

untuk ukuran partikel yang kecil cenderung memiliki gaya apung yang kecil dan 

mengalir secara perlahan pada plateau borders, berbeda dengan ukuran partikel yang 

lebih besar cenderung memiliki kecepatan aliran yang lebih besar, hal tersebut karena 

gaya yang bekerja sebanding dengan ukuran partikel, meskipun begitu ukuran partikel 

yang besar (agregasi partikel) terkadang juga akan tertahan dan terperangkap pada busa 

akibat ukurannya yang lebih bedar daripada plateau borders [19]. Selain gaya apung 

gaya lain yang bekerja adalah gaya kapiler, dimana pada gaya tersebut terjadi akibat 

adanya interaksi antara molekul fluida dengan molekul fluida (kohesi) dan molekul 

fluida dengan silika nanopartikel (adhesi), pada bagian bulk liquid partikel yang 

tersuspensi dan fluida akan bekerja secara sinergis untuk membentuk suatu lapisan film 

yang dapat memerangkap gas, apabila system hanya melibatkan satu jenis fluida 

disebut dengan pickering foam, sedangkan apabila melibatkan dua jenis fluida yang 

memiliki perbedaan polaritas seperti air dan minyak maka akan menghasilkan suatu 

capillary foam [25]. Ketika terjadi pembusaan pada permukaan liquid busa yang 

terbentuk akan menghasilkan suatu celah yang disebut kanal (plateau borders) pada 

bagian tepi daripada busa, celah sempit tersebut dapat dilewati oleh silika nanoparikel 

untuk membentuk suatu lapisan pada film busa, dalam hal ini gaya kapiler juga 
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memiliki peran dalam mendistribusikan silika nanopartikel secara merata ke lapisan 

film busa dengan melewati celah sempit pada kanal busa. 

Silika nanopartikel teradsorpsi pada permukaan film cair membentuk suatu 

lapisan fim padat untuk menghasilkan busa yang stabil, peristiwa adsorbsi tersebut juga 

melibatkan peran dari surfaktan yang bertindak sebagai agen yang dapat membentuk 

suatu ikatan fisik pada silika (gugus hidrofilik) dan gas (gugus hidrofobik). Silika 

nanopartikel yang bersifat hidrofilik akan berada pada fase cair daripada busa, 

sedangkan pada bagian ekornya berda pada fase gas didalam busa. Pada surfaktan 

terjadi gaya elektrostatik dan van der waals yang dapat memperahankan kestabilan 

busa. Gaya elektostatik memberikan pengaruh pada muatan yang terdapat pada gugus 

hidrofilik pada surfaktan, akibatnya apabila nanofluida diaplikasikan pada objek yang 

mengandung salinitas tinggi, busa yang dihasilkan cenderung tidak stabil dan mudah 

pecah akibat adanya penekanan oleh ion garam pada lapisan film busa, selain itu efek 

dari gaya elektrostatik juga berperan dalam mengatur gugus hidrofilik suatu surfaktan 

agar membentuk suatu formasi tertentu, dalam nanofluida silika nanopartikel yang 

berikatan dengn gugus hidrofilik tersusun secara rapi menyelimuti lapisan film cair 

pada busa akibat adanya gaya tersebut karena adanya potensi muatan. Jika gaya 

elektrostatik berperan pada bagian gugus hidrofilik berdasarkan muatannya, maka pada 

bagian gugus hidrofobik terdapat gaya van der waals yang berperan dalam membentuk 

suatu ikatan dengan gugus hidrofobik pada surfafaktan lainya, sehingga pada busa 

dapat digambarkan bahwa gugus hidrofilik akan selalu berada pada bagian fase liquid, 

sedangkan pada gugus hidrofobik akan berkumpul dan membentuk suatu kumpulan 

yang menuju ke arah fase gas yang sesuai dengan sifatnya  untuk menjauhi fase liquid 

pada busa. 

IV.5. Pengujian Performa Nanofluida Silika Terhadap Kondisi Sumur Gas 

Dari hasil pegujian waktu paruh berdasarkan waktu pematangan dan 

konsentrasi silika yang ditambahkan diperoleh kondisi optimum waktu pematangan 

selama 6 jam dan konsentrasi silika 30 ppm dengan waktu paruh mencapai 42 jam. 

Nanofluida berbasis silika dilakukan pengujian ross-miles dengan beberapa parameter 
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yang mewakili kondisi sumur gas, diantaranya salinitas, kandungan hidrokarbon, dan 

temperature. 

 

 
Gambar 25. Pengaruh NaCl terhadap kestabilan busa. Nanofluida dipersiapkan 

dengan campuran 5 CMC SLS dan 30 ppm silika dengan waktu pematangan selama 6 

jam. 

Gambar 25 menunjukkan pengaruh salinitas terhadap kestabilan busa, 

diperoleh kecenderungan yang berbeda antara penggunaan surfaktan saja dan 

nanofluida, pada penggunaan surfaktan saja diperoleh hubungan semakin 

meningkatnya konsentrasi salinitas maka akan semakin meningkat pula kestabilan busa 

yang ditunjukkan dengan menurunnya persentase penurunan ketinggian busa, namun 

pada nanofluida menunjukkan pola sebaliknya, yang mana meningkatnya konsentrasi 

salinitas akan meningkatkan penurunan kestabilan busa, sehingga pada konsentrasi 

salinitas yang tinggi membuat busa menjadi tidak stabil. Jika dibandingkan pada saat 

konsentrasi salinitas 15000 dan 16500 ppm menunjukkan kestabilan yang lebih baik 

daripada penggunaan surfaktan saja, namun pada konsentrasi salinitas 18000 ppm 

nanofluida menjadi tidak stabil jika dibandingkan surfaktan, hal ini dapat terjadi karena 

terjadinya penekanan elektrik pada lapisan film busa, dimana ion garam dapat menekan 

lapisan ganda elektrik pada silika yang teradsorbsi pada antarmuka udara/air, karena 
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terjadi ketidakstabilan muatan pada silika dan penekanan akibat jumlah ion garam 

berlebih maka terjadi penekanan ganda pada lapisan film pada busa yang menyebabkan 

busa lebih mudah pecah. 

Pada pengujian untuk mengetahui pengaruh kandungan hidrokarbon terhadap 

kestabilan busa yang dihasilkan oleh nanofluida dan surfaktan, Gambar 26 

menunjukkan bahwa nanofluida memiliki kestabilan busa yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan penggunaan surfaktan saja. Hidrokarbon sebagai senyawa 

nonpolar dan hidrofobik memiliki sifat antifoam yang dapat menurunkan stabilitas 

busa, ada dua mekanisme hidrokarbon yang bertindak sebagai anti foam berdasarkan 

kecepatannya dalam membuat busa menjadi tidak stabil, yang petama bertindak 

sebagai antifoam dengan cara yang lambat yakni droplet hidrokarbon membentuk 

mekanisme jembatan yang kemudian akan menekan lapisan film liquid pada busa yang 

menyebabkan busa pecah, sedangkan mekanisme cepat yakni hidrokarbon bertindak 

secara otomatis sebagai antifoam dengan menurunkan efektivitas pembuihan dari 

surfaktan [4]. 

Silika nanopartikel pada busa akan membentuk lapisan film padat yang dapat 

memhalangi masukknya droplet hidrokarbon ke dalam lamella busa dan membentuk 

droplet yang lebih besar lagi di bagian plateau border yang dapat menekan lapisan film 

liquid busa, sehingga busa menjadi lebih mudah pecah. Kehadiran surfaktan dapat 

membentuk emulsifier antara hidrokarbon (hidrofobik) dan air (hidrofilik), sehingga 

sejumlah molekul surfaktan akan berada teradsorbsi diantarmuka hirokarbon dan air, 

menyebabkan menurunnya tegangan permukaan antara hidrokarbon dan air akibat 

adanya sejumlah surfaktan yang teradsorbsi diantarmuka hidrokarbon/air untuk 

meningkatan kestabilan busa. Dari Gambar 26 dapat diketahui bahwa surfaktan dengan 

basis SLS memiliki kestabilan yang baik jika diaplikasikan pada sumur gas yang 

memiliki kondensat hidrokarbon dalam konsentrasi yang relatif tinggi.  
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Gambar 26. Pengaruh hidrokarbon n-Hexane terhadap kestabilan busa. Nanofluida 

dipersiapkan dengan campuran 5 CMC SLS dan 30 ppm silika dengan waktu 

pematangan selama 6 jam. 

 Pada kondisi objek yang mengandung kondensat hidrokarbon dan salinitas 

sangat sensitif dengan adanya perubahan pH, hal tersebut berkorelasi dengan efek yang 

ditimbulkan terhadap kestabilan silika nanopartikel yang berada di dalam nanofluida, 

silika pada dasarnya sangat sensitif terhadap perbubahan nilai pH pada lingkungannya, 

perubahan pH tersebut dapat menyebabkan terjadinya agregasi partikel akibat adanya 

penekanan lapisan ganda pada permukaan silika nanopartikel, akibat penekanan 

tersebut menyebabkan muatan pada permukaan silika menjadi tidak stabil dan memicu 

terjadinya agregasi partikel. Pada nanofluida silika, konsentrasi silika nanopartikel 

yang terlibat jumlahnya sangat kecil, sehingga agregasi partikel dapat diabaikan karena 

selain nilai pH konsentrasi silika juga sangat berpengaruh. Konsentrasi yang sangat 

kecil menyebabkan intensitas agregasi partikel silika juga sangat kecil, sehingga 

kondisi partikel silika dalam nanofluida dapat terjaga dengan baik, hal tersebut dapat 

dilihat juga dari kinerja nanofluida yang menunjukkan hasil lebih baik jika 

dibandingkan dengan penggunaan surfaktan saja, dengan kata lain silika nanopartikel 

dapat membentuk kinerja yang sinergi dengan surfaktan pada nanofluida yang 
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diaplikasikan pada kondisi yang sensitif terhadap nilai pH seperti pada objek yang 

mengandung salinitas dan hidrokarbon.  

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 27. Ilustrasi hidrokarbon pada surfaktan (a) dan nanofluida (b)[4]. 

 

 
Gambar 28. Pengaruh temperatur terhadap stabilan busa. Nanofluida dipersiapkan 

dengan campuran 5 CMC SLS dan 30 ppm silika dengan waktu pematangan selama 6 
jam 

Pada pengujian pengaruh temperatur terhadap kestabilan busa yang dihasilkan 

oleh surfaktan dan nanofluida menunjukkan pola yang sama, namun kestabilan busa 

yang dicapai berbeda. Gambar 28 menunjukkan pengaruh temperatur yang 

memberikan dampak terhadap penurunan ketinggian busa, pada nanofluida penurunan 
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ketinggian busa cenderung lebih rendah jika dibandingkan pada penggunaan surfaktan 

saja, perbedaan yang signifikan terjadi pada kondisi temperature 80°C, jika 

dibandingkan penggunaan surfaktan saja penurunan ketinggian busa mencapai 

93,15%, sedangkan pada nanofluida penurunan ketinggian busa cenderung lebih 

rendah yakni 28%. Kestabilan busa pada nanofluida menunjukkan pengaruh signifikan 

yang diberikan oleh silika nanopartikel terhadap kestabilan busa, silika memiliki sifat 

mekanik yang kuat terhadap suhu tinggi, sehingga lapisan film padat oleh silika 

nanopartikel pada busa dapat mereduksi laju difusi gas dari dan ke dalam busa, 

sehingga tekanan dalam gelembung dapat dipertahankan agar busa tidak mudah pecah. 

 Dari hasil pengujian dengan parameter yang mewakili kondisi sumur gas, 

perbandingan antara penggunaan surfaktan dengan nanofluida menunjukkan adanya 

peningkatan performa jika dilakukan penambahan silika nanopartikel, penggunaan 

silika nanopartikel yang disintesis dari sodium silikat dapat digunakan sebagai 

stabilizer untuk meingkatkan performa dari surfaktan, selain meningkatkan efisiensi 

dalam proses sintesa juga dapat menigkatkan efisiensi pendispersian silika nanopartikel 

pada larutan surfaktan.  
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BAB V  

KESIMPULAN 
 

V.1. Kesimpulan 

1. Penambahan silika yang disintesa dari sodium silikat telah sukses 

meningkatkan stabilitas busa, bahkan pada kondisi pengujian yang mewakili 

sumur gas. 

2. Terjadinya peningkatan nilai tegangan permukaan seiring dengan 

meningkatnya waktu pematangan dan konsentrasi silika, diperoleh kondisi 

terbaik pada kondisi waktu pematangan selama 6 jam dengan konsentrasi silika 

30 ppm. 

3. Silika sebagai tempat untuk membentuk ikatan dengan surfaktan dapat 

meningkatkan kestabilan busa secara signifikan berdasarkan pengamatan 

waktu paruhnya dari 17 jam (tanpa silika) menjadi 42 jam (30 ppm silika). 

4. Sistem nanofluida menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah 

beban cairan di sumur gas dengan kondisi lingkungan yang mengandung 

salinitas, kandungan hidrokarbon, dan temperature tinggi. 

V.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan untuk membuat 

suatu nanofluida surfaktan yang stabil pada kandungan salinitas yang tinggi, karena 

efek elektromagnetik sangat memengaruhi kestabilan busa yang dihasilkan. 
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