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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Energi panas bumi merupakan energi panas yang tersimpan dalam batuan dan 

fluida yang terkandung di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi telah 

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di Italy sejak tahun 1913 dan di New Zealand 

sejak tahun 1958. Meningkatnya kebutuhan akan energi serta meningkatnya harga 

minyak, khususnya pada tahun 1973 dan 1979 telah memacu negara‐negara lain  

termasuk Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak 

dengan cara memanfaatkan energi panas bumi. Saat ini energi panas bumi telah 

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di berbagai negara termasuk Indonesia, dimana 

usaha pencarian sumber energi panas bumi pertama kali dilakukan di daerah Kawah 

Kamojang pada tahun 1918. Disamping itu fluida panas bumi juga dimanfaatkan untuk 

sektor non‐listrik antara lain untuk pemanasan ruangan, pemanasan air, pemanasan 

rumah kaca, pengeringan hasil produk pertanian, pemanasan tanah, pengeringan kayu, 

kertas dan lainnya [1]. 

 Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya panas bumi terbesar di 

dunia, berbanding lurus dengan banyaknya gunung api. Seperti diketahui bahwa panas 

bumi dalam bentuk uap air adalah sumber energi terbarukan yang dapat digunakan 

untuk menggerakkan pembangkit listrik. Secara alami sumber energi panas bumi 

umumnya berada bersamaan dengan keberadaan gunung api. Sampai dengan tahun 

2006 sebanyak 256 lokasi lapangan panas bumi telah ditemukan. Jumlah sebanyak itu 

sebagian besar berada di Sumatera, Jawa dan Sulawesi [1]. 

 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang 

menggunakan panas bumi (geothermal) sebagai energi penggeraknya. Gas panas bumi 

diperoleh dengan cara pengeboran pada daerah yang mempunyai potensi geothermal. 

Uap yang keluar dimanfaatkan untuk dapat menggerakkan turbin yang tersambung ke 

generator. Dalam operasi produksinya sebagai sumber energi terbarukan, pembangkit 

listrik tenaga panas bumi juga menghasilkan limbah berbentuk limbah padat dan limbah  
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cair dalam jumlah banyak. Misalnya saja endapan lumpur yang dihasilkan pada kolom 

pengendapan di PLTP Dieng setiap bulannya mencapai sekitar 165 ton.  

 Limbah padat (geothermal sludge) berasal dari endapan pada proses pengolahan 

limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan diinjeksikan kembali ke dalam lapisan bumi, 

sedangkan limbah padat memerlukan penanganan khusus agar tidak memberikan 

dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya dan sedapat mungkin menjadi bahan 

yang bermanfaat. Limbah padat ini mengandung unsur logam yang beberapa 

diantaranya merupakan logam berat seperti logam Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Cd, As, Sb, Au, 

Ag, Hg, dan Se [2].  

 Limbah padat juga mengandung silika di dalamnya. Ada banyak kegunaan silika 

dalam dunia industri. Diantaranya yang terbesar adalah sebagai bahan refraktori dan 

bahan campuran semen. Sedangkan aplikasi khusus dari silika yaitu untuk penguat karet 

(karet yang digunakan dalam sepatu dan ban), perekat silikon dan cat, pengisi bahan 

kertas, bahan baku untuk zeolit sintesis, katalitik, senyawa polishing dll. Kandungan 

silika dalam geothermal sludge cukup besar memungkinkan limbah ini dimanfaatkan  

sebagai bahan dasar untuk mensintesis zeolit sehingga mempunyai nilai tambah yang 

lebih besar dan mengurangi masalah buangan limbah PLTP. 

 Penelitian ini meneliti pengaruh waktu penahanan hidrotermal terhadap 

karakteristik dari zeolit yang disintesis dari limbah geothermal. Pengujian-pengujian 

yang akan dilakukan antara lain pengujian karakterisasi meliputi pengujian untuk 

mengetahui komposisi kimia dengan menggunakan AAS (Atomic Absorption 

Spectroscopy), pengujian XRD (X-Ray Diffraction) untuk mengetahui ukuran kristal 

dan jenis kristal yang terbentuk, pengujian FTIR (Fourier Transform Infra Red) untuk 

mengetahui ikatan dalam struktur kristal serta pengujian SEM (Scanning Electron 

Microscope) untuk mengetahui struktur mikro kristal. Sehingga hasil penelitian yang 

telah dilakukan diharapkan bisa bermanfaat dalam pengolahan limbah PLTP di 

Indonesia. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui komposisi kimia dari bahan baku limbah geothermal. 

2. Mengetahui jenis zeolit yang terbentuk dari hasil sintesis dari limbah 

geothermal secara hidrotermal. 

3. Mengetahui pengaruh variasi waktu hidrotermal terhadap karakteristik zeolit 

hasil sintesis. 

4. Mengetahui nilai guna limbah geothermal sebagai bahan pembuat zeolit 

sintesis. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis membatasi pada : 

1. Bahan dasar untuk mensintesis zeolit berasal dari limbah geothermal PLTP 

Dieng milik PT. Geo Dipa Energy. 

2. Variasi waktu penahanan hidrotermal dilakukan pada 3, 4 dan 5 jam pada suhu 

100
0
 C. 

3. Pengujian karakterisasi meliputi pengujian komposisi kimia dengan 

menggunakan AAS (Atomic Absorption Spectroscopy), pengujian XRD (X-Ray 

Diffraction) untuk mengetahui ukuran kristal dan jenis kristal yang terbentuk, 

pengujian dengan FTIR (Fourier Transform Infra Red) untuk mengetahui 

ikatan dalam struktur kristal serta pengujian SEM (Scanning Electron 

Microscope) untuk mengetahui struktur mikro kristal yang terbentuk.  

 

1.4 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari referensi yang 

berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. 
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2. Asistensi dan Konsultasi 

Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai materi tugas akhir dan 

masalah yang timbul saat pengambilan data. 

3. Observasi Lapangan 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi PLTP Dieng 

untuk mendapatkan bahan baku limbah geothermal dan informasi yang terkait. 

4. Pengujian Laboratorium 

Pengujian pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik Mesin, 

Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Analitik Universitas 

Gadjah Mada, Laboratorium Metalurgi Fisik Universitas Diponegoro, serta 

Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang.  

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Melakukan pengolahan data dan analisis berdasarkan hasil yang diperoleh 

setelah melakukan proses kalsinasi dan sintesis secara hidrotermal serta 

menyajikan data hasil pengujian dalam bentuk grafik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini ditulis dalam 5 bab. Bab I pendahuluan berisi tentang 

latar belakang, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Bab II dasar teori berisi tentang limbah geothermal, definisi 

zeolit, sifat zeolit, struktur zeolit, metode hidrotermal, sintesis zeolit serta pengujian 

yang dilakukan. Bab III metodologi penelitian berisi tentang diagram alir penelitian, 

peralatan yang digunakan, bahan yang digunakan, cara membuat spesimen dan 

pengujian karakterisasi. Bab IV analisis dan pembahasan berisi analisis data hasil 

pengujian AAS, FTIR, XRD dan SEM pada bahan baku yang telah dikalsinasi dan 

spesimen yang telah disintesis secara hidrotermal dengan variasi waktu penahanan 

hidrotermal yang berbeda, analisis hasil kristal dan ukuran kristal yang terbentuk, 

analisis ikatan dalam struktur kristal serta analisis struktur mikro disertai 

pembahasannya. Bab V kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil pengujian dan pembahasan serta kesulitan yang terjadi selama penelitian. 


