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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi secara global dewasa ini adalah krisis 

energi, karena semakin menipisnya cadangan energi fosil sementara kebutuhan 

akan energi terus meningkat.  Menyikapi masalah ini, upaya yang giat dilakukan 

adalah pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, salah satunya 

adalah liquid fuel.  Liquid fuel pada dasarnya adalah bahan bakar cair yang dapat 

diperoleh dari bahan baku organik.  Dalam konteks ini, minyak nabati merupakan 

bahan baku yang potensial untuk digali, karena minyak nabati pada pada 

hakekatnya dapat diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga 

menjadi bahan bakar yang  lebih baik dari minyak nabati induknya.  Salah satu 

teknik penguraiannya adalah perengkahan. 

 

Perengkahan adalah suatu proses pemecahan rantai senyawa berukuran besar 

menjadi senyawa  yang lebih kecil dengan bantuan panas.  Teknik ini sudah 

digunakan sejak lama dalam pengolahan minyak bumi untuk mendapatkan fraksi 

minyak bumi dengan rentang titik didih yang lebih rendah dari induknya.  Dalam 

perkembangannya, aplikasi teknik ini telah dikembangkan untuk menghasilkan  

liquid fuel dari berbagai bahan baku, misalnya perengkahan limbah minyak sawit 
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(Masuda et al., 2001), perengkahan minyak sawit (Wijanarko dkk, 2006),  

perengkahan minyak jelantah (Kadarwati dkk, 2010), perengkahan Palm fatty 

Acid Distillate  (Yelmida dkk, 2012). 

 

Perengkahan pada dasarnya merupakan proses untuk memecah molekul besar 

menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana.  Salah satu caranya adalah 

dengan perlakuan termal, yang dikenal juga dengan pirolisis.  Termal dengan suhu 

tinggi, artinya bahwa proses ini memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk proses 

tersebut.  Untuk menekan biaya produksi ini salah satu pendekatan yang sedang 

giat dikembangkan adalah dengan menggunakan katalis, karena salah satu sifat 

dasar katalis adalah menurunkan energi aktivasi suatu reaksi.  Dari berbagai 

literatur dapat diketahui bahwa katalis yang paling umum digunakan adalah zeolit 

sintetik dengan komposisi yang berbeda dalam arti nisbah Si/Al.  Sebagai contoh 

katalis zeolit aluminosilicate mesoporous dengan nisbah Si/Al  yang berbeda telah 

digunakan untuk perengkahan minyak kelapa sawit (Twaiq et al., 2004).  Jenis 

katalis yang sama telah digunakan juga untuk perengkahan polietilen (Agudo et 

al., 2002), minyak jelantah (Kadarwati dkk, 2010), dan Palm Fatty Acid Distillate            

(Yelmida dkk, 2012). 

 

Aspek lain terkait dengan zeolit sintetik adalah bahan baku dan metode 

pembuatannya.  Beberapa peneliti telah melaporkan pembuatan zeolit sintetik dari 

bahan baku dan metode yang berbeda, antara lain pembuatan zeolit sintetik Y  

dari abu sekam padi (Anggoro dkk, 2007), pembuatan zeolit A berbahan dasar 

limbah geotermal dengan metoda hidrotermal (Fitriyana dkk, 2012), pembuatan 
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zeolit dari abu terbang batubara (Zakaria dkk, 2012), pemanfaatan batu apung 

dalam pembuatan zeolit sintetis (Mahadilla dkk, 2013) 

 

Dalam konteks pengembangan zeolit sintetik, salah satu sumber silika yang 

potensi adalah sekam padi, karena ketersediaan sekam padi yang melimpah dan 

dapat diperbaharui. Selain itu, silika sekam padi memiliki kelarutan yang tinggi 

dalam alkalis, sehingga dapat diperoleh dengan metode ekstraksi alkalis 

menggunakan larutan NaOH atau KOH (Kalaphaty et al., 2000 ; Daifullah et al., 

2003; Pandiangan dkk., 2008; Pandiangan dkk., 2009; Agung Fajar et al., 2013).  

Silika sekam padi diketahui merupakan silika amorf dan bersifat reaktif (Suka 

dkk., 2008) sehingga mampu bereaksi dengan zat lain untuk menghasilkan 

material berbasis silika. 

 

Salah satu keuntungan dari kelarutan silika sekam padi dalam larutan alkalis 

adalah dimungkinkannya sintesis zeolit dari bahan baku ini dengan metode sol-

gel.  Sifat ini juga membuka peluang untuk menerapkan metode elektrokimia 

untuk menghasilkan ion alumunium secara in situ langsung dari logam 

alumunium,  sebagai pengganti garam alumunium yang digunakan dewasa ini.  

Keuntungan ganda diatas merupakan dasar pembuatan zeolit sintetik secara 

elektrokimia yang digagas penelitian ini. 

 

Dalam penelitian sebelumnya (Simanjuntak et al., 2013) melakukan penelitian 

pembuatan aluminosilikat  dari silika sekam padi dan logam alumunium  dan 

menunjukkan bahwa morfologi permukaan dan komposisi (Si/Al) dapat diatur 
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dengan mengatur potensial dihasilkan semakin tinggi potensial nisbah Si/Al juga 

meningkat.   

 

Dalam penelitian sebelumnya (Liani,2014; Permatasari 2014) metode 

elektrokimia telah digunakan untuk pembuatan alumina dari logam alumunium 

dan menunjukkan bahwa alumina dapat dihasilkan pada pH dan potensial yang 

berbeda, kondisi optimum yang didapatkan adalah pH 5 dan potensial 22 Volt. 

 

Dalam penerapan metode elektrokimia, salah satu sifat proses ini yang harus 

diperhitungkan adalah ketergantunganya pada sejumlah variabel, terutama 

potensial, pH, dan waktu.  Atas dasar ketergantungan tersebut, variabel 

elektrokimia pada dasarnya dapat dimanfaatkan   untuk menghasilkan zeolit 

dengan komposisi yang berbeda.  Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini 

untuk mensintesis zeolit dengan menerapkan potensial dan pH yang berbeda. 

 

Selain komposisi katalis proses perengkahan juga diketahui dipengaruhi oleh 

suhu. Secara garis besar diketahui bahwa produk perengkahan terdiri dari gas, zat 

cair dan padat.  Komposisi produk inilah yang dipengaruhi oleh suhu.  Dengan 

demikian secara prinsip proses perengkahan dapat dikendalikan untuk 

menghasilkan produk cair optimum dengan menerapkan katalis dan suhu yang 

tepat.  Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan 

komposisi dan karakteristik zeolit yang dihasilkan secara elektrokimia dengan 

aktivitasnya sebagai katalis untuk perengkahan minyak nabati secara pirolisis. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai  dengan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan spesifik sebagai berikut : 

1. Mensintesis zeolit dengan komposisi yang berbeda melalui penerapan 

potensial yang berbeda. 

2. Mempelajari perengkahan minyak nabati secara pirolisis dengan zeolit 

yang memiliki komposisi yang berbeda,  untuk mendapatkan zeolit dengan 

unjuk kerja terbaik. 

3. Mengkarakterisasi zeolit dengan unjuk kerja terbaik untuk merumuskan 

hubungan antara karakterisitik zeolit dengan reaktivitasnya sebagai katalis 

untuk proses pirolisis. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Selain pengayaan ilmu pengetahuan tentang informasi ilmiah, manfaat 

penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan pemanfaatan pengolahan minyak nabati menjadi sumber 

energi yang lebih baik dengan metode yang lebih sederhana. 

2. Meningkatkan pemanfaatan silika sekam padi, untuk perolehan nilai 

tambah dari sekam padi. 

3. Memberikan informasi pembuatan zeolit sintetis dengan metoda yang lebih 

sederhana,  yaitu metoda elektrokimia. 

4. Memberikan informasi ilmiah tentang  katalis zeolit sintetis yang efektif 

dalam reaksi perengkahan secara pirolisis. 


