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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan pabrik yang 

memproduksi semen untuk bahan bangunan. Bahan baku utama pembuatan semen 

yaitu batu kapur dan tanah liat dan diperlukan pula bahan koreksi yaitu pasir 

silika, pasir besi, batu gips dan trass. Bahan koreksi ini berfungsi untuk 

menyeimbangkan unsur kimia yang terdapat dalam batu kapur dan tanah liat agar 

memperoleh hasil sesuai kebutuhan dan jenis dari semen akan digunakan. Dalam 

pabrik semen juga terdapat tailing yang dihasilkan. Tailing merupakan satu jenis 

limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tambang dan kehadirannya dalam dunia 

pertambangan tidak bisa dihindari. Sebagai limbah sisa pengolahan batuan-batuan 

yang mengandung mineral, tailing umumnya masih mengandung mineral 

berharga. Terdapat bermacam-macam bahan tailing yang dihasilkan di pabrik 

semen, salah satunya yaitu pasir silika. Pasir silika memiliki kadungan SiO2, FeO, 

 Al2O3,  CaO, dan MgO. Kandungan paling besar pada pasir silika adalah SiO2 

sebesar 96,62% (Murthy dan Rao, 2016). Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan 

bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika (SiO2) dan mengandung 

senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan tersebut terdiri dari  

oksida besi, oksida kalsium, oksida alkali, aksida magnesium, lempung dan zat 

organik hasil pelapukan  hasil  hewan dan tumbuhan. Untuk menghilangkan 

pengotor-pengotor pada pasir kuarsa perlu adanya metode flotasi.  

 Flotasi merupakan proses pemisahan antara mineral yang berharga dan 

pengotornya dengan memanfaatkan sifat kimia fisik dari permukaan partikel 

mineral. Dimana partikel mineral memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik. Mineral 

yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan dengan gelembung udara dan naik 

ke permukaan membentuk buih. Kemudian buih yang dihasilkan diambil dan 

dikeringkan sehingga diperoleh mineral berharga. Proses flotasi dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu directional flotation dan reverse flotation. Directional 
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flotation merupakan proses flotasi dimana mineral berharga akan terangkat ke atas 

membentuk buih yang mengapung dipermukaan sedangkan reverse flotation 

adalah proses flotasi dimana partikel mineral yang diapungkan merupakan 

mineral pengotor. Sehingga dipilih menggunakan metode reverse flotation karena 

memisahkan (SiO2) dari pengotor-pengotornya. Proses flotasi bergantung optimal 

pada reagen-reagen yang digunakan salah satunya yaitu collector. Collector 

merupakan senyawa yang dapat menyebabkan permukaan mineral menjadi 

hidrofobik yaitu tidak suka air. Adanya sifat hidrofobik menjadikan suatu bahan 

tertentu mempunyai sifat yang sukar terhadap air (waterproof). Material 

waterproofing saat ini banyak digunakan untuk memberikan proteksi kebocoran. 

Macam-macam jenis waterproofing misalnya, “integrated waterproofing” yaitu 

aplikasinya dicampurkan pada saat pengadukan beton mentah yang kerjanya 

mengisi pori-pori yang terjadi dalam beton. 

 Berdasarkan penelitian (Feng, dkk, 2011) berjudul “Preparation and 

Properties of an Environment Friendly Polymer-Modified Waterproof Mortar” 

dan (Jie, dkk, 2014) berjudul “Ultilization of Steel Slag, Iron Tailings and Fly ash 

Agregates to Prepare a Polymer-modified Waterproof Mortar with a Core-shell 

Styrene-acrylic Copolymer as The Modified” menyatakan bahwa tailing yang 

digunakan hanya diaplikasikan sebagai aggregat atau tambahan pada mortar. 

Sedangkan pada penelitian (Wang, dkk, 2017)  berjudul “Fabrication and 

mechanism of cement-based waterproof material using silicate tailings from 

reverse flotation” menyatakan bahwa Reverse Flotation Silica (RFS) mampu 

menyerap air yang lebih rendah dibandingkan dengan mortar biasa. Sementara itu, 

baik internal dan permukaan mortar RFS adalah hidrofobik, yang menunjukkan 

karakteristik tahan air. Pada penelitian (Wang, dkk, 2017) perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahan  SiO2 dari pasir silika yang dapat  

tahan terhadap air dengan menggunakan metode reverse flotation. Dengan adanya 

perbandingan RFS/Semen dapat mengetahui hasil perbandingan silika yang 

optimum untuk kemampuan waterproof yang dapat diaplikasikan di Indonesia 

serta mempertimbangkan metode curing agar menghasilkan nilai kuat tekan dan 

daya tarik yang lebih baik dari mortar biasa. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah pemanfaatan RFS dengan membuat 

mortar tahan air (waterproof) berbasis semen dengan RFS. RFS digunakan untuk 

menggantikan agen tahan air (waterproof) dan agregat di mortar untuk 

mengurangi biaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang harus 

diselesaikan adalah : 

1. Bagaimana mekanisme proses (reverse flotation silica) RFS ? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan kolektor terhadap mortar ? 

3. Bagaimana pengaruh proses curing terhadap mortar ? 

4. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi CaCl2 terhadap mortar ? 

5. Bagaimana pengaruh perbandingan Semen/RFS ? 

 

1.3 Tujuan 

Dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui mekanismeproses (reverse flotation silica) RFS. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan kolektor terhadap mortar. 

3. Mengetahui pengaruh proses curing terhadap mortar. 

4. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi CaCl2 terhadap mortar. 

5. Mengetahui pengaruh perbandingan Semen/RFS. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah  

1. Tailing berupa pasir silika didapatkan dari PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. 

2. Pengujian yang dilakukan adalah mengukur kuat tekan, kuat tarik, 

permeabilitas, sudut kontak dan karakterisasi. 

3. Faktor yang diteliti rasio perbandingan semen/RFS, penambahan 

kolektor (sodium oleat dan asam oleat), pengaruh konsentrasi CaCl2 dan 

proses curing. 
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- Halaman ini sengaja dikosongkan - 


