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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikategorikan sebagai negara industri. Dapat dikatakan demikian 

karena saat ini segala sesuatu kebutuhan sehari-hari bergantung pada hasil industri. 

Produk-produk yang saat ini ada ditangan masyarakat, dalam proses produksinya 

sebagian besar menggunakan mesin. Hal ini merupakan salah satu penyebab 

meningkatnya emisi CO2 yang dihasilkan dari mesin produksi. World Resources 

Institute (WRI) di Washington DC melaporkan bahwa emisi karbon dioksida (CO2) 

negara-negara di dunia selama 160 tahun terakhir mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Indonesia menjadi negara penghasil emisi karbon tertinggi 

keenam di dunia. Rangking keenam yang diterima Indonesia dari World Resources 

Institute (WRI) di Washington DC sebagai penghasil emisi karbon (CO2) dibawah 

China, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Rusia. Total karbon yang dihasilkan 

Indonesia adalah 2,05 miliar ton per Tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi 

pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka tersebut. Salah satu upaya yang 

telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas 

Rumah Kaca Nasional dan pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 

mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan 

harapan pada tahun 2020 kadar emisi gas CO2 mengalami penurunan sebesar 26%. 

Peningkatan ini berdampak pada pemanasan permukaan bumi, yang disebut 

pengaruh rumah kaca. Kaca pada rumah kaca akan menjebak panas, karena kaca 

tersebut transparan terhadap cahaya matahari, yang akan memanaskan bagian 

dalam rumah kaca tersebut, tetapi menghalangi hilangnya panas karena kembali ke 

luar. Dengan cara yang sama, CO2 memungkinkan radiasi matahari menembus 

atmosfer dengan laju yang lebih cepat dari pada hilangnya panas dari permukaan 

bumi yang telah panas ke angkasa (Campbell, 2003). 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah diatas adalah dengan 

mereaksikan emisi gas CO2 dengan Ca(OH)2 sehingga terjadi pengikatan kimiawi 
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untuk menghasilkan CaCO3. kalsium hidroksida (Ca(OH)2) dihasilkan dengan cara 

mereaksikan kalsium oksida (CaO) dengan air. Nama lain dari kalsium hidroksia 

(Ca(OH)2) adalah air kapur, dengan memiliki sifat kebasaan sedang. Larutan 

kalsium hidroksida mampu bereaksi dengan karbon dioksida (CO2) sehingga 

menghasilkan kalsium karbonat CaCO3 dan hasil samping air. Berikut reaksi yang 

terjadi : 

CO2 (g) + Ca(OH)2(aq) →CaCO3 (s) + H2O (l......................... (1-1) 

(Wiqoyah, 2006) 

Peran kalsium karbonat (CaCO3) didunia industri dapat dikatakan sangat 

penting. Banyak sektor perindustrian yang memerlukan kalsium karbonat (CaCO3) 

diantaranya pada industri makanan dan industri kertas, terutama pada industri 

semen yang 90% bahan bakunya berupa kalsium karbonat (CaCO3). Selain itu 

kaslium karbonat digunakan pada industri farmasi untuk dijadikan obat bagi 

penderita asam lambung (maag), nyeri ulu hati (GERD) dan dispesia. Kalsium 

karbonat juga dapat digunakan untuk pencegahan dan pengobatan pada penderita 

defisiensi kalsium. Kondisi kekurangan kalsium ini biasanya terjadi pada lansia 

yang mengalami osteoporosis, anak-anak yang mengalami osteomalasia atau 

kerapuhan tulang akibat kekurangan kalsium dan vitamin D (Honestdocs.id). 

Material nano dapat diproduksi dengan beragam cara, namun secara umum 

bisa dibagi menjadi dua yaitu, top-down dan Bottom-up. Bottom-up adalah produksi 

dilakukan dengan “membentuk” materi berukuran nano dari beragam molekul, 

misalnya secara kimiawi. Sedangkan top-down adalah produksi dilakukan dengan 

“menghancurkan” materi pasif sampai menjadi berukuran nanometer dengan 

contoh menggunakan miller yang digunakan untuk memperkecil ukuran. Sehingga 

dalam pembuatan nanomaterial CaCO3 menggunakan metode Bottom-up dengan 

proses kopresipitasi dan untuk metode top-down menggunakan proses ball mill. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang harus 

diselesaikan adalah : 

1. Bagaimana cara pembuatan nanomaterial CaCO3 menurut studi literatur ? 
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2. Bagaimana pengaruh metode yang digunakan untuk proses sintesa CaCO3 

terhadap ukuran material CaCO3 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujun yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui cara pembuatan nanomaterial CaCO3 menurut studi 

literatur. 

2. Dapat mengetahui pengaruh dari metode yang digunakan untuk proses 

sintesa CaCO3 terhadap ukuran material CaCO3 yang dihasilkan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 

1. Metode yang digunakan dalam sintesa nanomaterial CaCO3 yaitu dengan 

menggunakan metode kopresipitasi dan ball mill. 

2. Metode ball mill dengan cara memecah material hingga berukuran nano, 

sedangkan metode kopresipitasi dengan cara mereaksikan suatu senyawa 

hingga terbentuk nanomaterial CaCO3. 

3. Bahan yang digunakan adalah bahan yang mengandung kalsium sesuai 

dengan data pada jurnal yang diperoleh. 

4. Pengujian yang dilakukan adalah XRD (X-ray Difraktometer), XRF (X-ray 

Flouresence), PSA (Particle Size Analyzer) dan Gas Cromatography. 
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