
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Asam fosfat yang merupakan salah satu bahan baku untuk pembuatan pupuk. 

Fungsi asam fosfat bagi tanaman adalah untuk memproduksi tumbuhnya akar 

tanaman dan membentuk sistem perakaran pada suatu tanaman (Nabeel, 2013). 

Kebutuhan asam fosfat di Indonesia semakin lama semakin  meningkat sejalan 

dengan program pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan hasil produksi di 

bidang agraris. Kebutuhan pupuk di Indonesia dipenuhi oleh beberapa perusahaan 

pupuk seperti Petrokimia Gresik.  

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi pupuk. Proses produksi asam fosfat perusahaan juga menghasilkan 

limbah yaitu phosphogypsum. PT Petrokimia Gresik menghasikan limbah 

phosphogypsum sebanyak ± 450.000 ton/tahun (Suwarno, 2014). Sejauh ini 

perusahaan sudah melakukan pengelolaan terhadap limbah phosphogypsum 

menjadi gypsum untuk pembuatan cement retarder akan tetapi kapasitas 

pengolahannya tidak sebanding dengan limbah phosphogypsum yang dihasilkan 

dari proses pabrik asam fosfat. Phospogypsum yang tidak terolah hanya ditampung 

di area sekitar perusahaan PT Petrokimia Gresik  (Syahrini, 2010). Hal ini juga 

dapat mengakibatkan kerugian ke perusahaan dikarenakan limbah yang dihasilkan 

membutuhkan tempat untuk menimbun limbah phosphogypsum yang belum dapat 

diolah. 

Penelitian sebelumnya mengenai pemanfaatan limbah phosphogypsum untuk 

bahan baku pembuatan bata beton, akan tetapi pemanfaatan ini memiliki 

kekurangan yaitu biaya yang cukup mahal dan memerlukan waktu yang lama 

(Hasan, 2014). Oleh karenanya dibutuhkan metode lain pemanfaatan limbah 

phosphogypsum untuk bahan campuran mortar sehingga dapat mengurangi limbah 

phosphogypsum dari proses produksi pabrik asam fosfat. 
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Self levelling mortar yang memiliki karakteristik aliran tinggi dan tidak 

memerlukan penambahan jumlah air yang berlebihan untuk penempatan. 

Pengunaan self levelling mortar yaitu pada permukaan datar dan halus dan 

digunakan sebelum pemasangan lantai dengan kuat tekan yang sama atau lebih 

tinggi dari semen mortar konvensional (Anderberg, 2007). Produsen mortar di 

Indonesia salah satunya PT SIKA Indonesia di Bogor telah memproduksi produk 

sikacrete floor level yang digunakan pada permukaan datar seperti lantai. 

Keunggulan dari produk ini adalah memiliki flowability yang tinggi dan kuat tekan 

yang tinggi sampai 35 N/mm2 (28 hari) sehingga proses kontruksi lantai menjadi 

lebih efisien (SIKA Indonesia, 2016). Meskipun sudah adanya produk sikacrete 

floor level namun pengetahuan masyarakat tentang self levelling mortar di 

Indonesia masih kurang hal ini mungkin dikarenakan kurangnya promosi mengenai 

self levelling mortar selain itu biaya yang dibutuhkan lebih mahal dan kebiasaan 

masyarakat pada kontruksi lantai menggunakan mortar konvensional. 

Pada penelitian sebelumnya bahan baku pembuatan self levelling mortar 

berasal dari sampah plastik dan aplikasi ini memiliki kekurangan yaitu 

membutuhkan proses yang rumit/sulit karena plastik harus di hancurkan terlebih 

dahulu dan kapasitas sampah plastik tidak menentu  (Brahim, 2013). Selain itu 

bahan baku yang digunakan untuk pembuatan self levelling mortar adalah semen, 

air, pasir, phosphogypsum, sulphoaluminate, defoaming agent, sodium borate, dan 

superplasticizer (Yang, 2016). Pada penelitian ini bahan baku dalam pembuatan self 

levelling mortar tidak digunakan seluruhnya dikarenakan untuk bahan baku 

sulphoaluminate, defoaming agent dan sodium borate berdasarkan literature tidak 

berpengaruh signifikan terhadap self levelling mortar selain itu kesulitan dalam 

menemukan bahan sulphoaluminate juga sebagai keterbatasan dalam penelitian 

sehingga bahan yang digunakan untuk self levelling mortar ialah semen, pasir, air 

phosphogypsum dan superplaticizer. 

Perancangan eksperimen digunakan untuk meningkatkan kualitas dan untuk 

mengoptimalkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi. 

Perancangan eksperimen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas salah 

satunya adalah perancangan faktorial. Pada penggunaan perancangan faktorial 
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biasanya digunakan lebih dari satu faktor dan bisa menggunakan empat faktor atau 

lebih bergantung pada faktor yang mempengaruhi pada objek penelitian. Apabila 

penggunaan faktornya banyak maka kombinasi yang digunakan dalam penelitian 

juga banyak. Faktor ini berfungsi untuk mengamati efek yang terjadi terhadap suatu 

objek penelitian (Mayasari dkk, 2014).     

Bentuk dari perancangan eksperimen berbeda-beda bergantung pada faktor 

dan level yang digunakan. Perancangan eksperimen faktorial 2𝑘 didefinisikan 

sebagai suatu eksperimen yang memiliki 2 buah level dan total faktor sebanyak (k). 

Perancangan eksperimen yang lain seperti perancangan eksperimen 3𝑘 atau dapat 

diartikan suatu perancangan eksperimen yang memiliki 3 level dan total faktor 

sebanyak (k). Semakin banyak faktor dan level yang digunakan maka semakin 

banyak jumlah kombinasi faktor dan level yang akan dilakukan. Untuk 

memecahkan permasalahan ini digunakanlah rancangan fraksional faktorial 

(Wuryandari dkk, 2009).  

Pada proses perancangan faktorial salah satu rancangan faktorial yang 

digunakan ialah metode Taguchi. Metode Taguchi dapat diartikan suatu metode 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu produk dan proses dalam kurun 

waktu yang sama sehingga bisa meminimalisir biaya suatu produk dan sumber 

daya. selain itu metode taguchi berfungsi agar produk tersebut tidak terpengaruh 

oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suatu produk (Annisa, 

2014). Metode taguchi menyebabkan produk atau proses memiliki sifat 

kuat/tangguh dari faktor-faktor gangguan, oleh karenanya metode ini disebut juga 

sebagai metode perancangan kuat/tangguh (Soejanto, 2009). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh bahan baku terhadap flowability pada self levelling 

mortar?  

2. Berapakah komposisi optimal self levelling mortar dari limbah 

phosphogypsum di PT Petrokimia Gresik ? 



 

4 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh bahan baku terhadap aliran (flowability) pada self 

levelling mortar 

2. Mengetahui komposisi optimal self levelling mortar dari limbah 

phosphogypsum di PT Petrokimia Gresik 

1.4 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengujiannya ialah uji flowability (luas area self levelling mortar) 

2. Limbah phosphogypsum yang digunakan berasal dari PT Petrokimia 

Gresik 

3. Penelitian ini tidak melakukan uji kuat tekan  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Sebagai bahan informasi untuk PT Petrokimia Gresik dalam mengolah 

limbah phosphogypsum sehingga dapat  digunakan sebagai acuan dalam 

kegiatan pengolahan limbah phosphogypsum di PT Petrokimia Gresik.  

Serta meningkatkan jumlah pengolahan limbah phosphogypsum di PT 

Petrokimia Gresik dan dapat mengurangi limbah phosphogypsum yang 

ada saat ini 

 

 

 

 

 

 


