
 

 

1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua dan dua 

samudera, dengan lautan yang membentang luas. Kekayaan laut yang dimiliki 

Indonesia sangat besar dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 

penduduknya. Kabupaten Gresik Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang 

dikelilingi oleh lautan dan sebagian penduduk berprofesi sebagai nelayan. Banyak 

nelayan setiap hari menangkap ikan untuk dijual kembali ke tengkulak besar atau 

restoran seafood dan sebagian untuk makanan sehari-hari. Namun dari ikan dan 

kerang yang ditangkap hanya dimanfaatkan dagingnya saja, sisa- sisa seperti tulang 

dan cangkang kerang dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan. Bahkan banyak 

dari nelayan atau tengkulak membuang limbah tersebut di pesisir pantai, sehingga 

dapat mengurangi keindahan alam dan menimbulkan pencemaran lingkungan 

berupa bau menyengat dan timbulnya penyakit. 

 Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang banyak ditemui di 

daerah Gresik. Seperti di daerah Sindujoyo, Gresik biasanya ikan bandeng 

dijadikan sebagai olahan otak-otak bandeng, dimana setiap harinya dapat 

menghasilkan 15 kg limbah tulang bandeng. Kandungan tulang bandeng terdiri dari  

kalsium 23,33%, fosfor 13,33%,  kadar air 5,60 %, abu 81,13 %, protein 0,76 %, 

dan lemak 3,05 % (Astrina, dkk, 2010). Oleh karena itu perlu adanya pengolahan 

lebih lanjut untuk memanfaatkan limbah tulang bandeng tersebut seperti 

pemanfaatan tulang bandeng sebagai bahan pembuatan bakso(Iwanah, 2012). 

Namun hal tersebut masih dalam bentuk gagasan tertulis penulis. Selain bandeng, 

kerang merupakan hasil tangkapan laut yang paling banyak dijumpai di daerah 

Gresik, khususnya pada Kecamatan Sidayu. Tepat di desa Ngawen Kecamatan 

Sidayu terdapat TPS khusus untuk cangkang kerang. Mayoritas penduduknya lebih 

sering menangkap kerang daripada ikan, sehingga menghasilkan limbah cangkang 

kerang hampir 25 kg per hari dalam satu kepala keluarga. Jenis kerang yang didapat 

sangat beragam, seperti kerang darah, kerang batik, kerang hijau dan kerang 

simping. Namun dari sekian jenis kerang, yang paling banyak adalah kerang hijau 



 

 

dan kerang simping (Hamidah, 2018). Oleh karena itu perlu adanya pengolahan 

lanjutan untuk memanfaatkan limbah kerang tersebut, terutama kerang hijau dan 

kerang simping yang paling banyak keberadaanya dan teksturnya yang tipis 

sehingga lebih mudah untuk diolah. 

Limbah ikan selama ini telah dimanfaatkan menjadi beberapa olahan, seperti 

pakan unggas (Luhur, dkk, 2016), tepung ikan, silase ikan, kitin, kitosan, kecap 

ikan, terasi ikan atau udang, kerupuk udang  (Harianti, dkk, 2012), pembuatan 

cookies (Agustini, 2011) dan campuran bahan pembuatan kue kering 

(Darmawangsyah, dkk, 2016). Namun masih jarang yang memanfaatkan limbah 

organik ini di bidang energi khususnya energi listrik. Padahal limbah padat nelayan 

ini dapat dijadikan senyawa hidroksiapatit dari kandungan kalsium yang dimiliki 

oleh limbah padat nelayan tersebut.  

Kandungan di dalam tulang ikan yang didominasi dengan kalsium dan fosfor 

dengan rasio Ca:P mendekati 1,67, dimana nilai tersebut memenuhi syarat untuk 

tulang ikan dijadikan sebagai hidroksiapatit (Nurrahman, 2013). Kualitas dari 

hidroksiapatit ditentukan dari rasio Ca:P, jika mendekati nilai 1,67 kualitas 

hidroksiapatit tersebut sangat baik(Atirah, 2017). Untuk cangkang kerang simping 

sendiri jika diubah ke dalam senayawa hidroksiapatit menghasilkan rasio Ca:P 

sebesar 21,8, sedangkan untuk rasio Ca:P dari kerang hijau sebesar 0,79. Jika dilihat 

dari perbandingan rasio Ca:P dari ketiga bahan, hanya rasio Ca:P tulang bandeng 

yang mendekati 1,67. Oleh karena itu, perlu adanya pencampuran dari ketiga bahan 

limbah tersebut untuk mencapai nilai rasio Ca:P 1,67.  

Hidroksiapatit merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk bahan dasar 

pembuatan baterai, jika baterai yang menggunakan elektrolit yang mengandung 

kalsium yang diubah dalam bentuk senyawa hidroksiapatit memiliki konduktivitas 

lebih tinggi daripada kalsium murni tanpa adanya pengolahan lebih lanjut (Angasa, 

dkk, 2016). Salah satu penelitian sebelumnya melakukan pengujian konduktivitas 

listrik pada hidroksiapatit dan menghasilkan konduktivitas berkisar antara 10-4 

sampai 10-5 S/m, hal tersebut menunjukkan bahwa hidroksiapatit merupakan 

senyawa yang masuk dalam kategori semikonduktor(Nurrahman, 2013). 



 

 

Pembentukan hidroksiapatit dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

sintering. Selain itu, limbah padat nelayan ditambahkan elektrolit berupa NaCl 

untuk meningkatkan konduktivitas(Abidin, 2015). Elektrolit merupakan larutan 

yang dapat menghantarkan arus listrik. Terdapat jenis elektrolit kuat lainnya seperti 

NaOH yang biasanya dicampurkan ke dalam elektrolit dari limbah padat 

nelayan(Hussain, dkk, 2018). Hantaran arus listrik yang dihasilkan bergantung pada 

kuat atau tidaknya jenis elektrolit tersebut. Tidak cukup dengan elektrolit kuat, 

bahan PVA biasanya ditambahkan untuk menstabilkan suhu termal dan mekanik 

pada baterai(Faizal, dkk, 2014). Karena bahan dasar baterai pada umumnya adalah 

unsur kobalt dalam golongan logam berat beracun, sehingga penulis memanfaatkan 

limbah padat nelayan sebagai baterai ramah lingkungan dengan campuran NaCl.  

Nurrahman, 2013 membuat biokeramik berbasis hidroksiapatit dari tulang 

ikan tuna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sintesis dan karakteristik dari 

hidroksiapatit yang akan dijadikan sebagai biokeramik. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah proses sintering, dimana tulang ikan tuna dipanaskan 

dengan suhu 700 oC, 800 oC dan 900 oC. Hasil dari percobaan tersebut menunjukkan 

bahwa persentase rendemen paling tinggi pada saat tulang ikan tuna dipanaskan 

pada suhu 700 oC sebesar 65,61 ± 2,21 % dan berwarana putih. Lalu pada percobaan 

spektrofotometri, menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan untuk 

memanaskan tulang ikan tuna, maka semakin tinggi nilai kristalinitasnya. Pada saat 

pengujian konduktivitas, menunjukkan semakin tinggi suhu yang digunakan 

semakin besar pula nilai konduktivitasnya. Wahyuni, dkk, 2018 memanfaatkan 

limbah padat nelayan sebagai baterai ramah lingkungan dengan metode percobaan, 

dimana percobaan yang dilakukan dengan mencampurkan 10 gram tepung limbah 

dan elektrolit NaCl seberat 2,5 gram, 3,5 gram dan 4,5 gram.  

Faizal, dkk, 2014 melakukan penelitian tentang penggunaan limbah 

cangkang kerang hijau dengan campuran kitosan dari cangkang udang yang 

deasitilasi sebagai elektrolit baterai polimer. Selain dua jenis bahan tersebut, 

terdapat beberapa campuran PVA dengan konsentrasi sebesar 0%, 5%, 15%, 25%, 

35% dan 45% serta elektrolit kuat seperti asam klorida, asam asetat dan NaCl. 

Pengujian dalam penelitian tersebut terdiri dari uji struktur elektrolit, tegangan, 

arus, efektivitas, visualisasi nyala dan konduktivitas baterai. Berdasarkan hasil 



 

 

pengujian baterai dari cangkang kerang hijau dan kitosan menghasilkan 

konduktivitas sebesar 0,706 S/cm pada konsentrasi PVA 35%, tegangan sebesar 

1,36 V, arus sebesar 0,89 mA, daya 0,0021 W dan memiliki struktur amorf dengan 

waktu nyala selama 2 jam. Arcana, 2014 memanfaatkan limbah cangkang udang 

sebagai membran elektrolit polimer untuk baterai lithium. Tahapan proses 

pembuatan kitosan sendiri diawali dengan proses deproteinasi, demineralisasi dan 

deasetilasi. Lalu kitosan tersebut dilarutkan dengan polietilen oksida dan lithium 

perklorat sebagai garam pengion dan dituangkan ke dalam cawan petri untuk proses 

penguapan. Hasil penelitian ini menghasilkan peningkatan konduktivitas hingga 

empat kali lipat dan sepuluh kali lipat jika ditambahkan berbagai garam pengion. 

Hussain, dkk, 2018 melakukan penelitian tentang pembuatan baterai dari 

sisik ikan dan bulu unggas. Tujuan dari penelitian adalah untuk menghidrolisis sisik 

ikan dan bulu unggas dengan NaOH menjadi baterai protein yang dapat diisi ulang. 

Variabel bebas dalam penelitian ini diantaranya adalah konsentrasi NaOH, 

jembatan garam, kapasitas penyimpanan dan pengisian. Hasil dari penelitian 

menghasilkan baterai paling optimal pada saat konsentrasi NaOH sebesar 0,75 M, 

sumbu ulir ditemukan sebagai jembatan garam terbaik, daya pengisian yang paling 

baik pada saat 24 V dengan waktu pengisian 10 menitdan skala rasio komposisi 

bahan terbaik terhadap bulu adalah 4 : 5. Shao, dkk, 2017 melakukan penelitian 

tentang pembuatan baterai Li-S dari cangkang kepiting. Cangkang kepiting 

dijadikan sebagai karbon dari baterai dengan metode dispersi. Manfaat karbon dari 

cangkang kepiting adalah untuk memfasilitas transfer elektron dan ion selama 

reaksi redoks. Baterai Li-S dari karbon cangkang kepiting menghasilkan kapasitas 

awal 1215 mAhg-1, kapasitas reversibel tinggi 873,5 mAhg1 setelah 250 siklus saat 

laju 0,5 C. 

Pada percobaan saat ini, proses pembuatan diawali dengan proses prespitasi 

yaitu pencucian limbah dengan air biasa. Khusus untuk limbah tulang ikan direbus 

selama 30 menit pada suhu 80oC dengan tujuan untuk menghilangkan sisa daging 

ikan yang menempel. Lalu tulang ikan dicuci kembali dengan air biasa dan aquades. 

Setelah itu limbah dikeringkan selama 24 jam dibawah sinar matahari. Selesai 

dikeringkan, limbah dipanaskan dan digiling dengan oven dan mixer. Tepung 

limbah disaring dan diolah dengan metode sintering pada suhu 900 oC selama 5 jam 



 

 

dengan menggunakan furnace. Selanjutnya serbuk limbah dengan berat 10 gram 

dicampur tiga variasi larutan elektrolit. Variasi yang pertama 0% NaCl, pemilihan 

variasi ini bertujuan untuk mengetahui nilai energi listrik pada baterai hidroksiapatit 

tanpa adanya penambahan elektrolit apapun. Variasi yang kedua adalah 4,5% NaCl, 

variasi ini bertujuan untuk mengetahui energi baterai hidroksiapatit jika 

ditambahkan larutan elektrolit kuat. Variasi yang ketiga dengan campuran NaOH 

0,75 M dengan 35% PVA(Polyvinil Alcohol). Variasi ketiga bertujuan untuk 

mengetahui baterai hidroksiapatit jika ditambahkan dengan elektrolit kuat dan PVA 

yang menurut penelitian terdahulu berfungsi menjaga kestabilan termal dan 

mekanik baterai. Selain itu untuk elektrolit diganti dengan NaOH, karena pada saat 

penelitian terdahulu jika PVA dicampurkan dengan elektrolit kuat berjenis basa, 

hasilnya lebih stabil daripada dicampurkan dengan elektrolit kuat berjenis asam.  

Ketiga jenis variasi campuran tersebut digunakan untuk membungkus 

katoda baterai yang ada di dalamnya. Katoda baterai yang digunakan terbuat dari 

batang karbon. Setelah itu melakukan pengujian listrik menggunakan multitester 

untuk pengecekan tegangan dan arus dengan rangkaian seri. Pengecekkan kapasitas 

baterai menggunakan lampu berukuran 3,2 V dan perhitungan kapasitas dengan 

rumus. Terakhir pengecekkan konduktivitas dengan menggunakan perhitungan 

manual dengan data dari pengujian arus dan tegangan baterai. 

Keterbaharuan dari penelitian ini diantaranya adalah membuat elektrolit 

baterai dari campuran tulang ikan dan cangkang kerang dengan proses pengolahan 

limbah menggunakan metode sintering untuk pembentukan senyawa hidroksiapatit 

dari kalsium yang terkandung dalam limbah. Konduktivitas dari senyawa 

hidroksiapatit sendiri lebih tinggi daripada kalsium biasa yang terkandung dalam 

limbah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini mengubah kalsium dari limbah menjadi 

hidroksiapatit dapat menciptakan elektrolit dari limbah padat nelayan yang 

memiliki konduktivitas lebih tinggi dari pada elektrolit dari limbah padat nelayan 

lainnya yang hanya mengandalkan kalsium murni dari limbah padat nelayan 

tersebut. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan variasi campuran elektrolit 

untuk mengetahui komposisi campuran mana yang paling tepat untuk membuat 

baterai limbah padat nelayan. 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 

1.  Apakah kandungan limbah padat nelayan dapat menghasilkan listrik ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi campuran elektrolit terhadap nilai tegangan dan 

arus pada baterai ? 

3. Bagaimana pengaruh variasi campuran elektrolit terhadap nilai konduktivitas 

dan kapasitas pada baterai? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kandungan limbah padat nelayan dapat menghasilkan 

tegangan listrik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi campuran elektrolit terhadap nilai tegangan 

dan arus pada baterai. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variasi campuran elektrolit terhadap nilai 

konduktivitas dan kapasitas pada baterai. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan limbah padat nelayan untuk mengurangi 

jumlah limbah padat nelayan, belum sampai pada tahap bisnis. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan limbah padat nelayan seperti tulang ikan 

bandeng, cangkang kerang simping dan cangkang kerang hijau yang berasal 

dari daerah Gresik. 

 


