
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sudah menjadi banyak pengetahuan umum, bahwa perubahan iklim karena 

terjadi pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh bertambahnya gas 

rumah kaca, seperti CO2, Metana, N2O, CFC, HFCs, dan SF6 di lapisan troposfer, 

namun penyumbang efek rumah kaca terbesar adalah CO2. Gas rumah kaca 

sebenarnya diperlukan untuk menjaga suhu agar tetap hangat dan memungkinkan 

berbagai organisme agar tetap hidup, karena tanpa gas rumah kaca suhu di bumi 

dapat mencapai -18oC dan mungkin hampir tidak ada kehidupan sedangkan dengan 

adanya gas rumah kaca, suhu rata-rata di bumi menjadi 15oC. Akan tetapi gas rumah 

kaca yang terlalu banyak, bisa berdampak negatif, yaitu suhu di bumi menjadi 

tinggi sehingga menyebabkan pencairan pada gunung es yang berada di Kutub 

Utara dan Kutub Selatan, dan mengakibatkan permukaan air laut akan menjadi 

tinggi, dan pulau-pulau dengan dataran yang rendah akan tenggelam sedangkan 

pulau-pulau yang daratannya tinggi akan terjadi penyusutan pantai (Daniel, 1999). 

Menurut Suprihatin.dkk pada tahun 2015, menyatakan bahwa, sebagian besar emisi 

gas rumah kaca berasal dari gas Karbon Dioksida (CO2) sebesar 72%, kemudian 

gas Metana sebesar 18% dan sisanya adalah N2O. 

Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara penghasil gas rumah kaca 

dunia dari emisi perubahan tata guna lahan dan deforestasi sehingga Indonesia telah 

menjadi salah satu negara dari tiga teratas penghasil gas rumah kaca terbesar. Pada 

kedudukan tersebut hanya didapat dari emisi CO2 dari deforestasi. Emisi tahunan 

Indonesia dari sektor energi, pertanian, dan sampah, seluruhnya mencapai 451 juta 

ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO2e). Namun, emisi perubahan tata guna lahan 

dan kehutanan sendiri diestimasi oleh IPCC hingga mencapai 2.563 MtCO2e (Agus, 

dkk, 2007). Perkembangan teknologi dan penelitian semakin pesat. Dalam disiplin 

ilmu Teknik Kimia, penggunaannya ilmu dari teknik kimia semakin luas mulai dari 

hal yang sederhana hingga yang kompleks, misalnya proses permodelan dan inovasi 

terbaru seperti pengembangan reator Fluidzed bed untuk CO2 converter. 



 

 

Reaktor Fluidized Bed untuk CO2 converter merupakan sebuah proses reaksi 

kimia CO2 dengan Ca(OH)2 sehingga membentuk suatu produk yang diinginkan, 

dan menghasilkan produk yang diinginkan yaitu CaCO3. Diharapkan dengan 

adanya reaktor fluidized bed  untuk CO2 converter, dapat mengurangi jumlah emisi 

CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, sampah, pertanian dan dari sektor 

industri. Dalam pengguanaan reaktor fluidized bed pada CO2 converter, 

menggunakan fluida udara yang dialirkan melalui katalis padatan yaitu Ca(OH)2 

yang berbentuk butiran-butiran kecil dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis 

akan terfluidisasi sedemikian rupa dan akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan 

sebagai fluida juga. Proses tersebut dinamakan fluidisasi. Pada proses fluidisasi 

terjadi perubahan CO2 dengan menggunakan  prinsip absorpsi dan menjadi produk 

CaCO₃. 

Dengan adanya teknologi dan proses berbasis penyerapan, yang menjadi 

prinsip dasar untuk sebagian besar kegiatan penelitian ini. Sebagai contoh, untuk 

menghilangkan CO₂ dari gas buang pembangkit listrik, yang sangat penting untuk 

pengurangan emisi CO₂ skala besar, tiga jenis teknologi telah dikembangkan dan 

diuji, termasuk pasca pembakaran, pra-pembakaran dan bahan bakar oksi. absorben 

telah diuji dalam proses penangkapan setelah pembakaran dan pra-pembakaran, 

meskipun saat ini hampir semua proses komersial untuk menangkap CO₂ masih 

menggunakan larutan alkali cair (misalnya amina) (Wang, 2010). Tidak seperti 

absorben cair, absorben padat dapat digunakan pada rentang suhu yang lebih luas 

dari suhu hingga 700 oC, menghasilkan lebih sedikit limbah selama sirkulasi, dan 

absorben padat bekas dapat dibuang tanpa tindakan pencegahan lingkungan yang 

tidak semestinya (Harisson, 2005). Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, karena pada proses capture CO2 akan direaksikan menggunakan 

Ca(OH)2 sehingga menghasilkan CaCO3 yang akan menjadi zat yang bermanfaat. 

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi baru dan bahan 

untuk  pemanfaatan  dan penyimpanan CO2 mendapatkan perhatian lebih. Selain 

itu metode penyerapan CO2 oleh amina cair, absorpsi dianggap sebagai teknologi 

alternatif yang layak untuk menangkap CO2, karena dapat mengurangi energi dan 

biaya yang terkait dengan tahapan  pemerangkapan  (Figueroa,2008). 

 



 

 

Penelitian dilakukan Paryanto pada tahun 2015 dengan menggunakan dua 

variabel , yaitu waktu tinggal yang dapat dicari dari volume larutan dalam kolom 

absorber untuk tiap-tiap bahan isian (V) dibagi dengan laju alir larutan penyerap 

masuk kolom absorber (F) dan bahan isian kolom absorber. Setiap interval waktu 

tertentu diambil cuplikan larutan Ca(OH)₂ dan dianalisis kadar CO₂ nya dalam 

larutan Ca(OH)₂ sampai diperoleh nilai tetap sehingga nilai C˻ dapat diketahui. 

Pada penelitian ini akan dilakukan variasi pada %wt konsentrasi Ca(OH)2, tekanan, 

dan ketinggian plate pada reaktor Fluidized Bed.  

1.2 Rumusan Masalah 

Hal yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh desain reaktor Fluidized Bed dengan menggunakan 

perbedaan ketinggian plate terhadap penyerapan CO2? 

2. Bagaimana pengaruh tekanan CO2 terhadap pembentukan CaCO3? 

3. Bagaimana pengaruh konsentrasi Ca(OH)2  terhadap pembentukan CaCO3? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh desain ketinggian plat reaktor Fluidized Bed 

terhadap penyerapan CO2 yang dikonversi menjadi CaCO3. 

2. Untuk pengaruh mengetahui tekanan CO2 0,5 MPa, 0,55 MPa, dan 0,6 MPa 

terhadap pembentukan CaCO3. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Ca(OH)2  terhadap pembentukan 

CaCO3, dalam penelitian ini konsentrasi Ca(OH)2 divariasi 70%, 75%, dan 

80%. 

 

 

 

 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 



 

 

1. Gas CO₂ di kontakkan dengan acrylic dalam reaktor fluidized bed dan 

penambahan Ca(OH)₂ hingga dapat bereaksi serta dapat terbentuknya CaCO₃ 

yang diharapkan. 

2. Pengujian yang dilakukan adalah SEM, XRD, dan Gas Cromatography. 

3. Variabel dalam penelitian ini adaah tekanan gas CO₂ dan udara dari 

kompressor, Konsentrasi Ca(OH)₂, dan tinggi bed 

 


