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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Batubara merupakan salah satu sumber energi utama di Indonesia. Menurut 

Tim Kajian Batubara Nasional, Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara 

(2006) pada tahun 2005 konsumsi batubara dalam negeri mencapai 35,342 juta 

ton yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2025 

diprediksikan penggunaan batubara akan mencapai 191,130 juta ton. Dengan 

meningkatnya konsumsi batubara, maka limbah yang dihasilkan oleh bebagai 

industri dari penggunaan batubara pun akan semakin meningkat. Salah satu 

limbah batubara adalah abu batubara yang dihasilkan dari pembakaran batubara 

tumbuhan tingkat tinggi. Pembuangan yang tidak tepat dari abu batubara dalam 

jumlah banyak dapat menyebabkan pencemaran lingkungan (Koukouzas, 

Ketikidis, & Itskos, 2011), diantaranya unsur beracun dalam abu berpotensi 

terakumulasi di seluruh rantai makanan dan berpotensi meracuni tanah dan air 

tanah  (Carlson & Adriano, 1993).  

Abu batubara terdiri dari abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash) 

(Alastuey et al., 2002). Limbah yang dihasilkan mencapai 250 ton untuk abu dasar 

dan untuk abu terbang sebanyak 200-1000 ton per harinya (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, 2016). Bila dibandingkan dengan abu terbang, 

pemanfaatan abu dasar masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan kandungan silika 

dan alumina lebih sedikit dan lebih banyak senyawa pengotor lain dalam abu 

dasar batubara (Ma’rifat, Krisdiyanto, Khamidinal, & Nugraha, 2014). Dilaporkan 

bahwa pemanfaatan dari abu dasar hanya sekitar 15% dari total abu dasar yang 

dihasilkan sehingga penelitian lebih lanjut terus dilakukan (Jayaranjan & 

Annachhatre, 2013). Beberapa pemanfaatan abu dasar yang telah dilakukan 

diantaranya kontruksi bangunan, kontruksi jalan, pembuatan geopolimer, dan 

pembuatan semen (Liyanage & Jayaranjan, 2014). 

Konversi abu dasar batubara menjadi zeolit merupakan salah satu alternatif 

untuk mendaur ulang abu batubara. Selain dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan, juga dapat meningkatkan nilai guna dari abu dasar batubara. Kadar 
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silika dan alumina yang tinggi dapat menjadi dasar untuk membentuk zeolit 

(Zhang et al., 2011). Zeolit merupakan material berpori dengan struktur kerangka 

tiga dimensi dari kristal aluminosilikat yang memiliki ukuran pori seragam 

(Johnson & Arshad, 2014). Sintesis zeolit dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, yaitu hidrotermal konvensional, microwave dibantu hidrotermal, reaksi 

fusi dan hidrotermal, dan garam leleh. Umumnya sintesis zeolit dilakukan 

menggunakan metode hidrotermal dan bahan baku direaksikan dengan basa 

(Belviso, Cavalcante, Huertas, Lettino, & Ragone, 2012). Pada metode 

hidrotermal reaksi terjadi di atas suhu ruang dengan tekanan sebesar 1 bar sistem 

(tertutup) dalam larutan (suhu dan tekanan tinggi) (Johnson & Arshad, 2014).  

Uniknya struktur zeolit menyebabkan zeolit memiliki luar permukaan yang 

besar, sehingga seringkali dimanfaatkan sebagai adsorben dalam menghilangkan 

berbagai logam berat dan zat warna (Jha & Singh, 2011). Wang, Wang, Xu, & 

Zhang (2016) melaporkan mengenai pemanfaatan abu dasar batubara yang 

dikonversi menjadi zeolit pada limbah yang mengandung logam kadmium dan 

nikel, dan hasilnya zeolit sangat efektif untuk penghilangan logam berat, yaitu 

kadmium dan nikel. 

Metilen biru adalah zat warna kationik yang berbahaya jika terdapat dalam 

limbah cair (Rida, Bouraoui, & Hadnine, 2013). Metilen biru adalah salah satu zat 

warna dasar yang paling sering digunakan dalam percetakan dan pewarna tekstur 

untuk akrilik, nilon, sutra, dan wol. Walaupun tidak berefek kuat, tetapi dapat 

menyebabkan kerusakan mata permanen pada manusia dan hewan, sesak 

pernafasan, dan  bila tertelan menyebabkan mual, muntah, dan terasa terbakar. 

(Fungaro, Grosche, Pinheiro, & Izidoro, 2010). Di samping itu, lignin adalah 

senyawa yang secara alami terdapat dalam kayu, dan biasanya dihasilkan oleh 

industri pulp dan kertas dan merupakan salah satu kontaminan bagi lingkungan 

(Wang, Tucker, & Ji, 2013). 

Pada penelitian ini, akan dilakukan zeolit yang dikonversi dari abu dasar 

batubara yang dimanfaatkan sebagai adsorben terhadap lignin dan metilen biru. 

Konversi menjadi zeolit dilakukan dengan metode pemanasan langsung pada suhu 

90 
o
C dan menggunakan larutan alkali, yakni larutan NaOH. Zeolit hasil konversi 

kemudian diujikan sebagai adsorben pada larutan lignin dan larutan metilen biru. 
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Merujuk pada Ola, Djami, & Wogo (2013) yang melakukan aktivasi asam 

terhadap zeolit menggunakan HCl 0,5 M selama 48 jam dengan tujuan untuk 

meningkatkan kinerja adsorpsi zeolit, maka dilakukan aktivasi zeolit. Selanjutnya, 

dianalisa kesesuaian data adsorpsinya menggunakan model isoterm Langmuir dan 

Freundlich pada zeolit hasil konversi dan zeolit hasil aktivasi serta dipelajari 

mekanisme adsorpsinya terhadap larutan lignin dan metilen biru.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakterisasi zeolit hasil konversi dari abu dasar batubara 

menggunakan metode pemanasan langsung pada suhu 90
o
C? 

2. Bagaimana kapasitas adsorpsi zeolit hasil konversi dan zeolit hasil aktivasi 

terhadap senyawa organik lignin dan metilen biru? 

3. Bagaimana mekanisme adsorpsi zeolit – lignin dan zeolit – metilen biru?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, diantaranya untuk mengkonversi 

abu dasar batubara menjadi zeolit dan mengkarakterisasi zeolit hasil konversi dari 

abu dasar batubara menggunakan metode pemanasan langsung pada suhu 90 
o
C. 

Selanjutnya, menentukan kapasitas adsorpsi dari zeolit hasil konversi dan zeolit 

hasil aktivasi terhadap senyawa organik lignin dan metilen biru dan mekanisme 

adsorpsi zeolit-lignin dan zeolit-metilen biru. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat khusus yang diperoleh dari penelitian diantaranya, 

1. Meningkatkan nilai guna limbah abu dasar batubara hasil pembakaran 

batubara yang mencemari lingkungan. 

2. Mengoptimalkan pemanfaatan abu dasar batubara. 

3. Memperoleh material zeolit yang diperoleh dari hasil konversi abu dasar 

batubara sebagai adsorben untuk senyawa organik. 
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1.5.  Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima BAB, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan 

Pustaka, BAB III Metodologi Penenlitian, BAB IV Hasil dan Pembahasan, dan 

BAB V Penutup. Secara umum, BAB I Pendahuluan berisi latar belakang yang 

berisi pemaparan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Latar belakang 

menghasilkan rumusan masalah yang dijawab di bagian tujuan. BAB II Tinjauan 

pustaka berisi pemaparan mengenai teori dasar dan tinjauan literatur yang 

menguatkan penelitian ini. BAB III Metodologi penelitian berisi waktu dan 

tempat penelitian dilaksanakan, instrumen, alat, dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini. BAB IV Hasil dan pembahasan yang berisi pemaparan dari hasil 

penelitian yang diperoleh. BAB V penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan 

saran untuk penelitian selanjutnya.  

 


