
1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan komposit berlangsung dengan sangat pesat seiring dengan

berkembangnya teknologi dalam bidang rekayasa material.  Salah satu komposit

yang banyak dikembangkan saat ini adalah aluminosilikat. Aluminosilikat

merupakan senyawa dengan rumus umum Al2SiO5 yang terdiri dari aluminium,

silikon, dan oksigen dimana ion Al3+ menggantikan beberapa ion Si4+ sehingga

membentuk ikatan Al-O-Si (Simanjuntak et al., 2013).

Beragam jenis aluminosilikat digunakan dalam banyak industri seperti pembuatan

kaca (Gritco et al., 2005), keramik (Ye et al., 2003), adsorben (El-Safty et al.,

2011), sel bahan bakar (Lahl et al., 2002), katalis (Varisli et al., 2009), bahan

bangunan (Ruscher et al., 2010), dan zeolit sintetik (Shevade and Ford, 2004).

Komposit aluminosilikat juga banyak dimanfaatkan karena sifat-sifatnya yang

unik baik fisik, mekanik, listrik, maupun optik.  Aluminosilikat dapat digunakan

sebagai refraktori dan pelapis pada furnace dalam bidang industri, digunakan

untuk membuat komponen-komponen listrik karena sifat isolator aluminosilikat

yang baik, sebagai layer dan jendela optik, dan sebagai katalisator karena adanya

Al2O3 yang berperan sebagai situs aktif (Wiranti, 2012). Aluminosilikat disebut

juga komposit kombinasi yang memiliki sifat-sifat unggul karena merupakan
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paduan dari alumina dan silika.  Alumina memiliki sifat dielektrik yang sangat

baik, kuat, tahan terhadap perlakuan kimia dan alkali, serta konduktivitas termal

yang baik, sedangkan silika memiliki ketahanan abrasi yang baik, isolator, dan

memiliki kestabilan termal yang tinggi (Sulastri, 2010).

Sumber bahan baku untuk mensintesis komposit aluminosilikat sangat melimpah.

Aluminosilikat dapat diperoleh langsung dari mineral alumina silika seperti

kaolinite, kelompok silimanite (silimanite, andalusite, dan kyanite) dan beberapa

jenis oxide, oksihidroksida, hidroksida, garam anorganik, dan logam anorganik

sebagai awalan alumina dan silika (Wiranti, 2012).

Metode yang umum digunakan untuk mensintesis aluminosilikat ialah metode

hidrotermal dan sol-gel (Christidis and Papantoni, 2008).  Metode hidrotermal

dilakukan dengan menggunakan pelarut seperti air dan karbondioksida pada

temperatur dan tekanan di atas titik didihnya sehingga menghasilkan keadaan

superkritis yang menyebabkan daya larut padatan dan kecepatan reaksi antar

padatan meningkat (Fernandez, 2011).  Sedangkan metode sol-gel merupakan

metode pengubahan suatu sol menjadi gel dengan mengubah salah satu kondisi

seperti pH atau temperatur. Tahapan dalam metode sol-gel meliputi preparasi sol,

gelasi gel, dan penghilangan fasa cair.  Sol merupakan sistem koloid dengan fasa

terdispersi padat dalam cair, sedangkan gel adalah jaringan material padat yang

mengandung komponen cair dimana keduanya berada dalam fasa terdispersi

(Brinker, 1990).

Pembuatan komposit aluminosilikat selain dengan menggunakan dua metode yang

disebutkan di atas juga dapat dihasilkan dari bahan baku asalnya yaitu alumina
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dan silika.  Dalam penelitian ini, silika diperoleh dari sekam padi, sedangkan

sumber aluminiumnya diperoleh dari kaleng bekas minuman ringan yang

diketahui mengandung kadar aluminium yang tinggi, yakni 92,5-97,5%

(Robertson, 2006).

Kaleng minuman bekas termasuk sampah anorganik yang tidak bisa didegradasi

oleh bakteri dan tidak bisa diurai secara alami karena terbuat dari paduan

beberapa logam.  Kaleng bekas merupakan salah satu limbah yang mencemari

tanah selain plastik, karet, botol, pestisida, dan lainnya.  Daur ulang kaleng bekas

sampai saat ini diketahui belum optimal, perlu adanya pengolahan kaleng bekas

secara khusus untuk dimanfaatkan menjadi bahan yang bermanfaat.  Oleh karena

itu, dalam penelitian ini kaleng aluminium bekas dimanfaatkan menjadi salah satu

sumber untuk membuat komposit aluminosilikat.

Kaleng bekas minuman ringan terbuat dari beberapa paduan logam antara lain

Aluminium (Al) 89,74-96,38%, Magnesium (Mg) 1,14-3,28%, Mangan (Mn)

0,75-1,93%, Besi (Fe) 0,51-1,79%, Silikon (Si) 0,19-1,33%, dan Tembaga (Cu)

0,19-2,36% (Mariam, 2013).  Logam-logam komponen penyusun kaleng bekas ini

pada dasarnya telah digunakan untuk membuat katalis berbasis silika, seperti

Fe/SiO2 (Pandiangan, 2008), MgO/SiO2 (Nurjannah, 2014), Mn/SiO2 (Li, 2003),

dan Cu/SiO2 (Brand et al., 1999).  Pemanfaatan logam-logam dalam kaleng bekas

tersebut menunjukkan bahwa kaleng bekas dengan kadar aluminium yang tinggi

dapat dimanfaatkan untuk membuat aluminosilikat.

Komponen lain pembentuk aluminosilikat adalah silika dari sekam padi.  Sekam

padi merupakan limbah pertanian yang melimpah dan diketahui mengandung
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silika dalam bentuk oksida (SiO2) sekitar 22% (Prasad and Panday, 2012).  Silika

sekam padi dapat diekstraksi dengan mudah karena memiliki kelarutan yang

tinggi dalam larutan alkali (Pandiangan, 2008), sehingga dapat diperoleh dalam

bentuk sol.  Sol silika dapat diubah menjadi gel dengan cara menetralkan sol

dengan suatu asam, kemudian gel yang dihasilkan dapat diolah menjadi padatan

silika (serbuk) dengan kemurnian mencapai 95% (Sembiring dan Karo-karo,

2008). 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 amorf (Sulastri,

2010).

Silika memiliki sifat-sifat fisis yang menunjang yaitu memili kerapatan 2,6 g/cm3,

memiliki stabilitas termal yang tinggi mencapai 1414 oC (Sembiring dan Karo-

karo, 2008), kemurnian yang tinggi, ukuran partikel yang kecil, dan luas

permukaan yang besar sehingga banyak dimanfaatkan sebagai adsorben atau

katalis pada berbagai sintesis kimia (Prasad and Panday, 2012).

Selain aspek bahan baku, metode preparasi menjadi salah satu hal yang penting.

Dikaitkan dengan potensi dan sifat-sifat komponen pembentuk aluminosilikat di

atas, dalam penelitian ini digagas untuk membuat aluminosilikat dengan metode

elektrokimia. Metode ini digunakan karena silika memiliki kelarutan yang tinggi

dalam larutan alkali seperti NaOH membentuk sol dimana logam aluminium

sebagai logam aktif akan teroksidasi secara elektrokimia menghasilkan ion Al3+

yang akan terlarut dalam sol silika.  Selain itu, metode elektrokimia memiliki
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banyak keunggulan, diantaranya suhu pengolahan yang lebih rendah,

menggunakan peralatan sederhana, dan biaya rendah (Swaddle, 2011).

Salah satu karakteristik dasar proses elektrokimia adalah reaksi yang berlangsung

dipengaruhi oleh sejumlah variabel elektrokimia, antara lain yang paling utama

adalah potensial, pH, dan waktu reaksi. Dalam penelitian ini, aluminosilikat yang

diperoleh dari elektrolisis di-sintering untuk memastikan aluminosilikat bersifat

kristalin. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan menggabungkan

partikel-partikel suatu material melalui proses difusi dengan peningkatan suhu.

Metode ini akan menyebabkan hilangnya pori-pori antarpartikel sehingga bahan

akan menyusut dan lebih rapat, sehingga diharapkan aluminosilikat dapat menjadi

katalisator yang baik untuk pengolahan minyak nabati menjadi biodiesel.

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari sumber lipid alami

terbarukan yang digunakan sebagai pengganti solar (Soerawidjaja, 2002).  Saat

ini, kebutuhan akan bahan bakar semakin meningkat seiring dengan peningkatan

populasi dan perkembangan teknologi, sementara cadangan minyak bumi semakin

menipis karena sifatnya yang tidak terbarukan.  Untuk mengatasi kebutuhan akan

sumber energi yang terus meningkat, salah satu langkah yang terus dikembangkan

adalah dengan pembuatan biodiesel (Syani, 2014).

Biodiesel dalam penelitian ini dihasilkan dari reaksi pemutusan ikatan rangkap

pada trigliserida (minyak nabati) menjadi metil ester yang disebut dengan reaksi

transesterifikasi.  Reaksi ini akan menghilangkan seutuhnya kandungan

trigliserida, menurunkan titik didih, titik nyala, titik beku, dan juga viskositas dari

minyak nabati yang direaksikan.  Namun demikian, reaksi transesterifikasi
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diketahui sangat lambat sehingga membutuhkan waktu reaksi yang cukup lama,

sehingga dalam reaksi ini diperlukan adanya katalis untuk mempercepat

pemutusan ikatan rangkap pada trigliserida menjadi metil ester dan gliserol.

Biodiesel dalam penelitian ini dihasilkan dari reaksi antara metanol dan minyak

biji karet sebagai sumber trigliserida.  Biji karet merupakan biji tanaman yang

melimpah dan mudah ditemui di Indonesia, khususnya di Lampung.

Melimpahnya ketersediaan biji karet ini berbanding terbalik dengan

pengolahannya, baik dalam bidang pangan maupun industri.  Oleh karena itu,

dalam penelitian ini biji karet diolah menjadi minyak nabati yang dapat menjadi

sumber trigliserida untuk menghasilkan biodiesel.  Selain itu, diketahui bahwa

kandungan minyak biji karet yaitu sebesar 45–50%, dengan komposisi 17–22%

asam lemak jenuh yang terdiri atas asam palmitat, stearat, arakhidat, serta asam

lemak tidak jenuh sebesar 77–82% yang terdiri atas asam oleat, linoleat, dan

linolenat (Lotero, 2005).

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, masalah utama yang

dipelajari dalam penelitian ini adalah kemampuan katalitik senyawa

aluminosilikat yang dihasilkan dari kaleng bekas dan silika sekam padi untuk

mengolah minyak biji karet menjadi biodiesel.
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B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini

dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang potensi metode elektrokimia untuk mengolah

kaleng bekas menjadi senyawa aluminosilikat.

2. Memperoleh informasi tentang pengaruh potensial dan waktu reaksi

terhadap aktivitas katalitik aluminosilikat dalam reaksi transesterifikasi

minyak biji karet.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi dasar dalam mengembangkan proses daur ulang limbah kaleng

kemasan menjadi produk bermanfaat.

2. Membuka peluang untuk mendapatkan nilai tambah melalui pemanfaatan

silika yang terkadung dalam sekam padi sebagai bahan baku material

bermanfaat dalam industri.

3. Membuka peluang untuk mendapatkan nilai tambah melalui pemanfaatan

biji karet sebagai bahan baku minyak nabati penghasil biodiesel.


