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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah, yang 

kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan 

karena tidak memiliki nilai ekonomis (Widjajati, 2009). Namun tidak semua 

limbah merupakan sampah, ada juga limbah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan 

kembali menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, apabila seseorang 

mampu memanfaatkan dan mengetahui potensi limbah tersebut dengan baik. 

Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan kembali adalah limbah dari pabrik PT. 

Petro Jordan Abadi Gresik yang berupa Natrium Silikat. Silika sendiri merupakan 

salah satu material nano porous yang dapat digunakan sebagai bahan isolator 

panas. Abe dkk (2008) menggunakan silika aerogel yang membentuk matriks 

solid sangat rapat. Namun silika aerogel ini memiliki beberapa kelemahan yaitu 

dalam pembuatannya membutuhkan biaya yang mahal dan tidak ramah 

lingkungan.  Oleh karena itu digunakan natrium silikat sebagai pengganti silika 

aerogel karena harganya yang murah dan ramah lingkungan serta mudah dalam 

pembuatannya (Edika, 2013). 

Selain limbah silika yang mengandung natrium silikat, limbah batang 

sorghum juga dapat dimanfaatkan menjadi aerogel. Batang sorghum manis 

merupakan bahan baku yang mempunyai kandungan selulosa yang tinggi yaitu 

44,6%. Bahan ini yang nantinya digunakan untuk pembuatan aerogel (Serna, 

2010). Nilai ini sama besarnya dengan jumlah kandungan selulosa pada limbah 

batang batang sorghum.  Aerogel sendiri merupakan salah satu meterial unik yang 

sangat aplikatif dan secara kimia bersifat inert (Aergerter, 2011). Salah satu 

aplikasi dari aerogel adalah sebagai isolator panas. Isolator panas atau insulator 

thermal merupakan bahan-bahan atau material yang dapat menghambat aliran 

panas. Suatu material dapat digunakan sebagai isolator panas jika memiliki 

konduktivitas yang rendah (Edika, 2013). Dengan menggabungkan bahan natrium 
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silikat hasil dari limbah pabrik PT. Jordan Abadi dengan aerogel batang sorghum, 

dapat menjadi bahan untuk pembuatan isolator karena memiliki kemampuan 

isolator yang cukup baik. 

Pemanfaatan aerogel sebagai insulator dikarenakan dari penelitian 

sebelumnya dilakukan dengan bahan-bahan yang kurang ekonomis dan harganya 

relatif mahal, sehingga dalam penelitian ini digunakan bahan yang lebih ekonomis 

dan mudah didapatkan.  

Pemanfaatan isolator ini nantinya akan digunakan sebagai kotak 

penyimpanan sayur dan ikan. Penggunaan kotak penyimpanan memakai 

styrofoamsudah banyak digunakan dan harganya terbilang cukup mahal untuk 

kantong nelayan tradisional maupun masyarakat biasa. Selain dari harganya, 

styrofoamjuga terbilang material yang kurang ramah lingkungan karena ketika 

sudah terpakai maka styrofoamakan dibuang dan limbahnya susah untuk diuraikan 

oleh alam. Keuntungan dari isolator sebagai kotak penyimpanan ini adalah bahan 

yang dibutuhkan mudah didapat serta memiliki harga yang murah karena bahan 

yang digunakan merupakan limbah.  

Oleh karena itu, dari hasil pertimbangan potensi dari kedua bahan tersebut, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggabungkan bahan natrium 

silikat hasil dari limbah pabrik PT. Jordan Abadi dengan aerogel batang sorghum 

untuk pembuatan isolator kotak penyimpanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah morfologi aerogel selulosadari batang batang sorghum 

dengan penambahan Natrium silika dari limbah PT. Semen Indonesia dan 

PT. Petro Jordan Abadi sebagai insulator thermal? 

2. Bagaimana keefektifan insulator thermal berbasis aerogel dalam 

menghambat perpindahan panas melalui nilai konduktivitas termal? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

disebutkan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui morfologi aerogel selulosadari batang sorghumdengan  

      penambahan Natrium silika dari limbah PT. Semen Indonesia dan PT.  

      Petro Jordan Abadi sebagai insulator thermal. 

2. Untuk mengetahui keefektifan insulator thermalberbasis aerogel dalam  

             menghambat perpindahan panas melalui nilai konduktivitas termal. 

1.4 Ruang Lingkup 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang sorghum dari 

kampus C UISI dan Na-Silika dari pabrik PT. Petro Jordan Abadi. 

2. Pembuatan insulator dengan metode freeze drying. 

3. Pengujian termal dilakukan pada temperatur tinggi dan rendah. 
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~Halaman Ini Sengaja Dikosongkan~ 
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