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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zeolit merupakan salah satu bahan kekayaan alam yang sangat

bermanfaat bagi industri kimia di Indonesia. Zeolit ada dua macam yaitu zeolit

alam dan sintetik. Zeolit alam sudah banyak dimanfaatkan sehingga jumlahnya

semakin berkurang. Umumnya zeolit alam digunakan untuk pupuk, penjernihan

air, dan yang diaktifkan untuk dimanfaatkan sebagai katalis dan adsorben. Zeolit

sintetik sudah banyak digunakan di industri namun di Indonesia belum banyak

diproduksi dan umumnya diperoleh dari impor. Untuk memenuhi kebutuhan zeolit

ini maka para ahli melakukan penelitian  sehingga  didapatkan  berbagai  macam

zeolit sintetik.

Sampai saat ini telah diketahui lebih dari 150 tipe zeolit sintetik dan 40

mineral zeolit. Indonesia banyak membutuhkan zeolit sintetik untuk proses-proses

kimia di industri kimia seperti sebagai katalis, penukar ion, dan adsorben dalam

pengolahan limbah. Untuk itu dibutuhkan zeolit sintetik yang mempunyai kualitas

yang baik yaitu tingkat kemurnian dan kristalinitas tinggi. Bahan baku pembuatan

zeolit adalah bahan yang mengandung silika dan alumunium. Jika kedua bahan

tersebut diambil dari bahan kimia komersial maka harganya akan mahal. Namun

akan lebih ekonomis jika bahan yang digunakan berasal dari limbah yang

mempunyai kandungan silika dan aluminium. Limbah yang mengandung silika

dan aluminium yang cukup tinggi salah satunya adalah limbah cangkang kelapa

sawit (Ulfah, 2006).

Proses pengolahan buah kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil)

banyak menghasilkan limbah cangkang kelapa sawit. Dalam setiap 100 ton buah

kelapa sawit yang diproses akan memperoleh kurang lebih 20 ton (20%) limbah

cangkang kelapa sawit. Pemanfaatan limbah kelapa sawit selama ini hanya

sebagai bahan bakar dalam pabrik kelapa sawit terutama pada incinerator, yang

berakibat timbulnya pencemaran seperti gas CH4 (metana), CO2 dan lainnya yang

mengganggu kesehatan pekerja dan masyarakat di sekitar pabrik kelapa sawit

(Aprila, 2014).
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Menurut Hutahaean (2007) abu cangkang kelapa sawit mengandung

banyak mineral seperti SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO berturut-turut sebesar

58,02; 8,7; 2,6; 12,65; 4,23 % dan beberapa senyawa oksida anorganik lainnya

dalam jumlah kecil. Tingginya kadar silika (SiO2) dan alumina (Al2O3) dalam abu

limbah cangkang kelapa sawit sangat potensial untuk memanfaatkan abu tersebut

sebagai bahan sintesis zeolit.

Salah satu zeolit yang telah berhasil disintesis adalah zeolit X yang

merupakan zeolit sintetis bersilika rendah dengan rasio Si/Al adalah 1 sampai

dengan 1,5. Dibandingkan dengan zeolit yang bersilika sedang dan tinggi, zeolit X

memiliki konsentrasi kation paling tinggi (Flanigen, 1980).

Proses sintesis zeolit X diawali dengan penambahan NaOH sebagai

kation penyeimbang dan Na2EDTA untuk mengikat pengotor yang akan

mengganggu dalam proses sintesis. Dalam penambahan ini, perlu dilakukan

pengadukan dengan kecepatan tertentu agar didapat senyawa dengan kandungan

silika dan aluminat yang homogen. Campuran ini kemudian direfluks dengan suhu

tertentu untuk pembentukan gel. Setelah itu, kristalisasi zeolit dilakukan dengan

metode refluks pada suhu dan lamanya waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian Jahro (2003) telah berhasil disintesis zeolit

13X dari abu layang batubara yang digunakan sebagai bahan pembangun deterjen,

sedangkan Ugal (2008) berhasil mensintesis zeolit 13X dengan variasi

pencampuran kaolin. Sementara pada penelitian Aprila (2014) telah berhasil

disintesis kristal zeolit 13X dari abu cangkang kelapa sawit dan sampah

aluminium foil.

Pada penelitian terdahulu, belum ada yang secara khusus meneliti tentang

optimalisasi prosedur pada sintesis zeolit X. Untuk mendapatkan zeolit X dengan

kuantitas dan kualitas terbaik, maka penelitian ini perlu dilakukan dengan

mensintesis zeolit menggunakan variasi kecepatan pengadukan, suhu

pembentukan gel dan lamanya waktu kristalisasi.
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1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pemisahan secara magnetik pada abu limbah

cangkang kelapa sawit terhadap tingkat kemurnian dan kristalinitas zeolit

X hasil sintesis?

2. Bagaimana pengaruh pemisahan secara fraksinasi pada abu limbah

cangkang kelapa sawit non magnetik terhadap tingkat kemurnian dan

kristalinitas zeolit X hasil sintesis?

3. Berapa kecepatan pengadukan pencampuran awal reaktan yang optimum

dalam sintesis zeolit X menggunakan bahan abu limbah cangkang kelapa

sawit?

4. Berapa suhu pembentukan gel optimum dalam sintesis zeolit X

menggunakan bahan abu limbah cangkang kelapa sawit?

5. Berapa lama waktu kristalisasi yang optimum dalam sintesis zeolit X

menggunakan bahan abu limbah cangkang kelapa sawit?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada optimalisasi prosedur sintesis dan

karakterisasi zeolit X dari abu limbah cangkang kelapa sawit yang berasal dari

Pabrik Kelapa Sawit PTPN I Tanjung Seumantoh.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemisahan secara magnetik pada abu limbah

cangkang kelapa sawit terhadap tingkat kemurnian dan kristalinitas zeolit

X hasil sintesis.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemisahan secara fraksinasi pada abu

limbah cangkang kelapa sawit non magnetik terhadap tingkat kemurnian

dan kristalinitas zeolit X hasil sintesis.
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3. Untuk mengetahui kecepatan pengadukan pencampuran awal reaktan

yang optimum dalam sintesis zeolit X menggunakan bahan abu limbah

cangkang kelapa sawit.

4. Untuk mengetahui suhu pembentukan gel optimum dalam sintesis zeolit

X menggunakan bahan abu limbah cangkang kelapa sawit.

5. Untuk mengetahui lamanya waktu kristalisasi yang optimum dalam

sintesis zeolit X menggunakan bahan abu limbah cangkang kelapa sawit.

1.5. Manfaat Penelitian

Dapat mengetahui prosedur terbaik dalam mensintesis zeolit X dari abu

limbah cangkang kelapa sawit sehingga akan dihasilkan zeolit X dengan kualitas

terbaik.


