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KAJIAN PENGGUNAAN BENTONIT DALAM INDUSTRI
(The Usage of Bentonite in Industry)
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ABSTRAK
ABSTRAK
Bentonit merupakan. sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Terdiri dari dua tipe
yaitu Na bentonit dan Ca bentonit. Sebagai negeri yang kaya akan tambang dan mineral
merupakan potensi bagi kita untuk menggalinya. Permasalahannya adalah bahwa potensi ini
belum dikelola secara maksimal sehingga kebutuhan bentonit nasional hingga saat ini masih
defisit ± 20 %.
Kajian ini tentang aplikasi bentonit yang saat ini banyak dilakukan oleh institusi penelitian
internasional dan nasional yang berbagai pemanfaatannya pada industri baik sebagai filler
yang berukuran nano maupun sebagai penjernih (bleaching agent) pada industri minyak darr
pada industri yang lain. Pada penelitian yang telah dilakukan, bentonit maupun modifikasi
bentonit telah banyak digunakan pada industri-ihdustri, tapi kualitas bahan bentonit yang
digunakan belum dianalisa bila dibandingkan dengan bentonit import. Maka per1udiupayakan
dalam setiap penelitian penggunaan bahan lokal dan import untuk mengetahui mutu
produknya.
Kata kunci: bentonit lokal, modifikasi bentonit

ABSTRACT
Bentonite is a yield mining wich greatly available in Indonesia. There were two types,
sodium bentonit and calsium bentonite. Indonesia as a rich country wich has huge natural and
mineral deposit, that mean has good potential to explore and to maining it for the industrials
benefit. The problem was that maximum exploitation has not yet been done upon those
potential to fulfil the requirement of the bentonit, so that the need of the bentonit still deficit ±
20%.
This study on the bentonit application where in the mean time quite often being done by the
intemational as well as by . the national institution
for various purpose on industries goods ego
..•.
Nano size filter, purification (bleching agent) in oil industry and in other industries. From the
research been done it is obvious that the bentonit had ben widely used in various industries.
But the the quality of local bentonit had not been analized yet before they were used, while the
imported bentonit have had. There for it is necessery to do investigation on any research of the
used of local bentonit and impoted bentonit in order to know the quality of those bentonit before
they were used in industries _
Keywords: local bentonite, bentonite modification
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PENDAHULUAN
Bentonit merupakan sumber daya alam
yang melimpah di Indonesia, akan tetapi
belum optimal pemanfaatannya. Salah satu
aplikasi bentonit yang saat ini banyak dikaji
oleh institusi penelitian internasional dan
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nasional adalah pemanfaatannya sebagai
filler yang berukuran nano, yang lebih dikenal
dengan nanofiller. Nanofiller dapat diaplikasikan ke dalam material polimer menghasilkan
material nanocomposite dengan peningkatan
beberapa sifat dasar polimer, seperti sifat
ketahanan termal, sifat mekanik, ketahanan
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terhadap bahan kimia dan sifat bakar (flammability). Dalam aplikasi kemasan nanocomposite juga diklaim telah meningkatkan
ketahanan material terhadap daya tembus
uap air dan gas, terutama gas oksigen
(Syuhada, 2009).
Pengembangan usaha bahan galian
industri yang berdaya saing kuat, sudah
saatnya dikembangkan di propinsi-propinsi
atau wilayah sesuai dengan potensi yang
ada. Dari hasil pengkajian yang dilakukan
oleh Departemen Perindustrian, jenis industri
yang mengolah atau memanfaatkan sumber
daya mineral non migas, khususnya bahan
galian industri, merupakan jenis industri yang
memiliki daya saing tinggi, andal dan mandiri
bila dibina dan dikembangkan secara
sungguh-sungguh, optimal dan terkoordinasi
(Muhammad N S, 2009).
Bentonit yang digunakan untuk beberapa
penelitian masih impor, sehingga periu diupayakan peningkatan mutu bahan lokal.
Sehingga dengan pemakaian bahan lokal
diharapkan harganya lebih murah dan efisiensinya makin meningkat.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk menginformasikan penggunaan bentonit, sehingga
dapat diupayakan untuk memanfaatkan potensi bahan baku yang ada dalam negeri.
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Sedangkan berdasarkan tipenya, bentonit dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Tipe Wyoming (Na-bentonit - Swelling
bentonite). Na bentonit memiliki daya mengembang hingga delapan kali apabil~
dicelupkan ke dalam air dan tetap terdispersi
beberapa waktu di dalam air. Dalam keadaan
kering berwarna putih atau cream, pada
keadaan basah dan terkena sinar matahari
akan berwarna mengkilap. Perbandingan
soda dan kapur tinggi, suspensi koloidal
mempunyai pH 8,5-9,8, tidak dapat diaktifkan,
posisi pertukaran diduduki oleh ion-ion
sodium (Na+).
b. Mg, (Ca-bentonit-nonswelling bentonite).
Tipe bentonit ini kurang mengembang apabila
dicelupkan ke dalam air dan tetap terdispersi
di dalam air, tetapi secara alami atau setelah
diaktifkan mempunyai sifat menghisap yang
baik. Perbandingan kal\dungan Na dan Ca
rendah, suspensi keloidal memiliki pH 4-7.
Posisi pertukaran ion lebih banyak diduduki
oleh ion-ion kalsium dan magnesium. Dalam
keadaan kering bersifat rapid slaking, berwarna abu-abu, biru, kuning, merah dan
coklat. Penggunaan bentonit dalam proses
pemumian minyak goreng perlu aktivasi
terlebih dahulu.
Potensi Bentonit

Bentonit

Bentonit adalah istilah untuk lempung
yang mengandung monmorillonit dalam dunia
perdagangan dan termasuk kelompok dioktohedral. Penamaan jenis lempung tergantung
dari penemu atau peneliti, misal ahli geologi,
mineralogi, mineral industri dan lain-lain.
(Raldi Artono, 2010)
Bentonit mempunyai ciri khas, yaitu kalau diraba seperti liIin dan teksturnya
seperti
,
sabun. Bagian yang dekat permukaan tanah
condong berwarna hijau kekuningan atau
abu-abu dan menjadi terang pada waktu
dikeringkan. Endapan yang ada di bawah
permukaan tanah condong berwarna abu-abu
kebiruan. Selain itu ada pula yang berwarna
putih, coklat terang dan coklat kemerahan.
Bentonit dapat dibagi menjadi 2 gOlongan berdasarkan kandungan aluminium silikat
hydrous, yaitu activated clay dan fuller's
earth. Activated clay adalah lempung yang
kurang memiliki daya pemucat, tetapi daya
pemucatnya dapat ditingkatkan melalui pengolahan tertentu. Sementara itu, fuller's earth
digunakan di dalam fulling atau pembersih
bahan wool dari lemak.
8erita Litbang Industri

Endapan bentonit Indonesia tersebar di
pulau: Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan
dan Sulawesi dengan cadangan diperkirakan
lebih dari 380 juta ton, serta pada umumnya
terdiri dari jenis kalsium (Ca-bentonit)
(Riyanto, 1994).
Beberapa lokasi yang sudah dan sedang
dieksploitasi, yaitu di Tasikmalaya, Leuwili~g, Nanggulan dan Iain-lain. Indikasi endapan Na-bentonit terdapat di Pangkalan
Brandan, Sorolangun-Bangko dan Boyolali.
(Anonymous, 1995)
Tipe Na-bentonit dimanfaatkan sebagai
bahan perekat, filler, lumpur bor, sesuai
sifatnya mampu membentuk suspensi kental
setelah bercampur dengan air. Sedangkan
tipe Ca-bentonit banyak bersaing dengan
jenis lempung lain, yaitu atapulgit, sepiolit
dan lempung lain yang telah diaktifkan.
Dengan penambahan zat kimia pada
kondisi tertentu, Ca-bentonit dapat dimanfaatkan sebagai bahan lumpur bor setelah melalui
pertukaran ion, sehingga terjadi perubahan
menjadi Na-bentonit dan diharapkan terjadi
peningkatan sifat reoJogi dari suspensi mineral tersebut agar mencapai persyaratan sebagai bahan lurnpur sesuai dengan spesifikasi
23
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standar, dengan adanya penambahan polimer. Hal itu dapat dilakukan melalui aktivasi
bentonit untuk bahan lumpur.
Indonesia sebagai negeri yang kayaaken
tambang dan mineral merupakan potensi
untuk digali. Hamparan bentonit diwilayah
Jawa Barat khususnya wilayah Bogor barat
meliputi kecamatan : Leuwisadeng, Nanggung, Gigudeg, Jasinga, Tenjo dan Runpin,
kandungan bentonit lebih dari 100 hektar dan
tidak akan habis dalam kurun waktu lebih dari
50 tahun, sehingga untuk wilayah tersebut
ada beberapa industri bentonit sedang dan
besar.
Potensi ini belum dikelola secara maksimal sehingga kebutuhan bentonit nasional
hingga saat ini masih defisit ± 20 %.
Permasalahannya adalah
bagaimana
bentonit lokal ini harus dapat didaya gunakan
dimasa mendatang agar kebutuhan bentonit
tidak tergantung pada bentonit impor, sehingga pada gilirannya tidak mengimpor dan tidak
mustahil mempunya daya kompetitif dipasaran internasional.
Sektor industi kelapa sawit Indonesia
mengalami perkembangan yang sangat luar
biasa (Anonymous, 2008). Hal ini terlihat dari
total luas areal perkebunan kelapa sawit yang
terus bertambah yaitu menjadi 7,3 juta hektar
pada tahun 2009 dari 7,0 juta hektar pada
tahun 2008. Sedangkan produksi minyak
sawit (Grude Palm Oil/GPO) terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari
19,2 juta ton pada tahun 2008 meningkat
menjadi 19,4 juta ton pada tahun 2009.
Sehingga Indonesia sebagai negara produsen
minyak kelapa sawit (GPO) terbesar dunia,
dengan produksi sebesar 1~,4 juta ton e.,ada
tahun 2009. Dari total produksi tersebut
diperkirakan hanya 25% atau sekitar 4,8 juta
ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik
sehingga dalam proses produsi kebutuhan
akan bentonit mengalami peningkatan.
Sebagai bahan untuk penjernihan minyak
kelapa sawit diperlukan bentonit jenis kalsium
bentonit (Ga-Bentonit) yang banyak tersedia
didalam negeri. Jumlah bentonit yang diperlukan sebagai bahan penjernih minyak
akan sama jumlahnya dengan 2,5% - 4,0%
dari jumlah minyak sawit. Sampai saat ini
Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan bentonit untuk memenuhi keperluan
bahan industri, terutama untuk penjernih
minyak kelapa dan keper/uan rumah tangga
seperti di Jepanq.: Amerika Serikat dan
Inggris. Dari sekian banyak komoditi bentonit
Berita Litbang Industri
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untuk penjernih minyak tersebar di seluruh
Indonesia (Parningotan dkk, 2002).
Kepemiikan Perkebunan kelapa sawit
sejak tahun 1990 telah bergeser dari
perusahaan milik negara ke perusahaan
swasta. Salah satu perkebunan swasta saat
ini mengelola 29 kebun kelapa sawit seluas
201.412 ha, sebagian besar berlokasi di
Sumatra dan Kalimantan. Dari luas tersebut
91% atau seluas 183.319 ha adalah tanaman
produktif dengan rata2 usia 11 tahun, sisanya
seluas 18.093 ha adalah tanaman muda yang
dipersiapkan sejak tahun 2004 untuk kelapa
sawit dengan mendivestasikan usahanya
dibidang non palm oil, seperti surfaktan,
farmasi, kosmetik dan produk kimia dasar
organik yang mempunyai hubungan dengan
sektor usaha dibidang pangan seperti, pupuk,
pestisida, bahan aditif makanan, pengawet
makanan. Semu~ proses produksi di atas
menggunakan bentonit sebagai
bahan
penyaring.
Bentonit jenis Na digunakan sebagai
lumpur pembilas pada perusahaan pengeboran minyak, gas dan uap panas bumi atau
sebagai pasir perekat untuk mencetak pada
industri baja. Sedangkan untuk indutri kimia
sebagai katalisator, zat pemutih, zat penyerap, pengisi , lateks dan tinta cetak
Prospek Industri 8entonit

Dalam 10 tahun terakhir industri yang
membutuhkan bentonit meningkat sangat
pesat, seperti pada industri kelapa sawit
Indonesia dapat melampaui Malaysia yang
pada saat itu menjadi produsen terbesar
minyak kelapa sawit dunia. Selain itu juga
sebagai industri potesial dengan cadangan
deposit bentonit yang tidak akan habis dalam
waktu 50 tahun kedepan.
Pemasaran industri bentonit saat ini
sangat luas terutama pasar dalam negeri dan
peluang ekspor yang masih terbuka lebar,
Jepang, Korea, Taiwan, Thailand dan Bangladesh dll. Pemasaran dalam negeri adalah
untuk Industri kelapa sawit antara lain:
o PT GAR, GPO 15.000 ton
o WI Group. GPO 7.500 ton
o PTPN IV, GPO 6.675 ton
o PT AAL, GPO 6.000 ton
o MP Group, GPO 6.000 ton
o MM Group, GPO 6.000 ton
o PTPN Ill, GPO 5.650 ton
o AA Group, GPO 5.000 ton
o DP Group, GPO 5.000 ton
o 37 perusahaan lain, GPO 39.960 ton
24
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Industri Kimia dan Beton
o Industri berbasis kimia
o Industri kosmetika
o (ndustri pengeboran minyak dan gas
o Indutri beton
Perusahaan bentonite Indonesia antara
lain : PT Bentonit Alam Indonesia, Bogor
(perusahaan besar), PT Bentonite Indonesia,
Pacitan (perusahaan besar) dan beberapa
perusahaan kecil lain
Dari
penelitian
modifikasi
bentonit
menjadi zeolit yang telah dilakukan, perlu
diinformasikan apakah bahan bentonit yang
diteliti dengan tipe Na-bentonit (Swelling
Bentonit) atau tipe Ca-bentonit (Nonswelling
Bentonit). Dan perlu dibandingkan hasil dari
kedua bahan tersebut.
Modifikasi Bentonit Menjadi Zeolit.
Menurut Nazri Nazar (1999), modifikasi
bentonit menjadi zeolit untuk meningkatkan
kapasitas tukar kation dapat dilakukan dengan modifikasi lempung alam (bentonit) yang
berasal dari desa Lipat Kain Kabupaten
Kampar Propinsi Riau dengan menggunakan
larutan alkali NaOH sebagai aktivator menjadi
material zeolit untuk meningkatkan kapasitas
tukar kation dan daya adsorpsinya terhadap
ion ammonium. Modifikasi bentonit dilakukan
menggunakan metoda refluk dengan memvariasi konsentrasi NaOH serta lama pengadukan. Karakteristik zeolit yang terbentuk
dilakukan dengan penentuan kapasitas tukar
kation, menggunakan metoda ruiz dan kadar
Si dengan metoda gravimetri dan AI dengan
metoda spektrofotometer. Hasil penelitiannya
menunjukkan untuk konsentrasi ammonium
yang tinggi yakni 2000 meg/100g ion
ammonium yang diadsorpsi oleh zeolit lebih
tinggi dibandingkan dengan yang diadsorpsi
bentonit.
Dalam penelitian ini belum diteliti dengan
menggunakan bentonit impor. Perlu dilakukan
penelitian lanjutan dengan bentonit impor
sehingga
dapat
dibandingkan
dengan
pemakaian bahan lckal.
Modifikasi Bentonit (Clay) menjadi
Organoclay.
Menurut Syuhada dkk (2009),
modifikasi bentonit (clay) menjadi organoclay dengan penambahan surfaktan telah dilaksanakan. Dalam penelitiannya telah dilakukan
modifikasi bentonit (clay) menjadi material
organoclay denqan penambahan surfaktan,
lebih dikenal dengan organolayersilica (OlS).
Dalam struktur OlS, jarak antar basal dalam
8erita Litbang Industri
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bentonit (d-spacing) diperbesar, dimana
dalam pemrosesannya dengan materiaJ
polimer pada

tese le/eh, d-spacing tersebut

akan semakin membesar (terinterkalasi) dan
akhirnya struktur lapisan yang terdapat dalam
bentonit terlepas satu sama lain (ter-exfoliasi),
sehingga bentonit terdispersi ke dalam sistem polimer dengan ukuran yang lebih kecil
dari 100 nm. Telah dilakukan proses pembuatan OlS dengan menggunakan 2 jenis
surfaktan yang berbeda. Selain itu dilihat
pengaruh dari beberapa parameter terhadap
stabilitas dan efektifitas OlS yang dihasilkan.

Parameter yang . dikombinasikan adalah
konsentrasi surfaktan dan waktu swelling
(pengembangan) bentonit. Keluaran yang
dianalisa adalah sifat kestabilan terhadap
termal dari OlS yang dihasilkan, dengan
analisa TGA (Thermal Gravimetry Analyser)
dan seberapa besar d-spacing yang tercapai,
dengan analisa XRD (X-~ay Defractometer).
Pada penelitian ini hanya dilakukan dengan
bahan lokal, Perlu juga perlakuan dengan
bahan impor sehingga dapat diketahui
perbedaan hasilnya.
Teknologi Penjernihan Minyak Goreng
Kelapa Dengan Bahan Bentonit.
Menurut Muhammad Nuzulul Sjahrudin
(2009), bentonit merupakan salah satu bahan
alternatif yang dapat dipergunakan 'untuk
bahan penjernih (bleaching agent) minyak
kelapa, dimana potensi industri ini sangat
besar. Pemanfaatan bentonit ini akan
memberi nilai tambah yang cukup besar.
Manfaatnya adalah meningkatkan kualitas
fisik dan kimia minyak goreng kelapa yang
dihasilkan oleh masyarakat, .meningkatkan
diversifikasi produk yang berasal dari bahan
galian industri penjernih minyak goreng,
meninqkatkan produktivitas usaha yang
memanfaatkan bahan galian industri sebagai
bahan baku dan bahan penunjang kegiatan
produksi, serta meningkatkan nilai tambah
produk yang pada ahirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan pengolahan bahan minyak
goreng kresengan dengan bentonit teraktivasi, dan larutan encer soda api, dengan
proses pencampuran, pemisahan dan pemanasan minyak siap digunakan.
Pada penelitian ini belum dibandingkan
hasilnya penggunaan bahan lokal bentonit
dengan bahan impor.
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Pembuatan Bata dari Bahan Lokal
Bentonit, Kaolin dan Limbah Bata Tahan
api Untuk Tungku Kapur.
Menurut Rumintang (2007), pemanfaatan
bentonit yang dicampur dengan kaolin dan
limbah bata tahan api sebagai grog untuk
industri bata tahan api merupakan alternatif
untuk substitusi bata tahan api dari alam. Percobaan dilaksanakan 3 perlakuan yaitu
campuran 20% bentonit dan 80% grog
(perlakuan A); campuran 10% bentonit, 20%
kaolin dan 70% grog (perlakuan 8); serta
campuran 15% bentonit, 20% kaolin, 5% pasir
kuarsa, 10% clay dan 60% grog (perlakuan

(;),

.

Pengujian produk bata meliputi kuat
tekan, susut kering, susut baker, berat jenis,
peresapan air dan keporian sesuai standar
industri.
Hasil uji ~erlakuan A adalah: kuat tekan
278,3 kg/cm, rapat masa berat isi 2,07
gr/cm3, penyerapan air 7,9%, keporian
11,76%, susut bakar 1,5%, berat produk bata
3,04 kg. Hasil uji perlakuan 8 adalah: kuat
tekan 209,48 kg/cm2, rapat masa berat isi
1,987 gr/cm3, penyerapan air 9,5%, keporian
13,74%, susut bakar 1,3%, berat produk bata
2,95 kg. Hasil uji perlakuan e adalah : kuat
tekan 157,84 kg/cm2, rapat masa berat isi
2,002 gr/cm3, penyerapan air 10,0%, keporian
10,53%, susut bakar 1,0%, berat produk bata
2,96 kg.
Dari perhitungan ekonomi, waktu pengembalian modal adalah 0,22 tahun (3
bulan). Harga produk percobaan per bata Rp
5572,25. Dengan keuntungan bersih 20%
harga masih dibawah harga pasar.
Pada penelitian ini juga belum dilakukan
penggunaan bahan impor untuk membedakan
dengan bahan loka!.
.-....
Pembuatan Katalis dari Bentonit Untuk
Bahan Bakar Sintetis dari Sampah Plastik
Menurut Felycia (2009), kandungan mineral yang beragam dalam bentonit merupakan bahan baku yang sangat penting bagi
berbagai macam aplikasi industri. Pada
penelitian 'ini bentonit dimanfaatkan sebagai
bahan baku pembuatan katalis untuk aplikasi
perengkahan plastik menjadi bahan bakar
cair.' Pembuatan katalis dari bentonit dilakukan
dengan
cara aktivasi asam.
(Anonymous, 2009). Karakterisasi bentonit
dan bentonit termodifikasi (katalis) dilakukan
dengan
menggunakan
XRD,
nitrogen
sorption, AAS dan SEM. Kemudian katalis
yang dihasilkan digunakan untuk proses
Berita Litbang Industri

Kajian Penggunaan Bentonit dalam Industri

perengkahan sampah plastik. Variabel2
proses yang dipelajari adalah jenis katalis dan
suhu perengkahan. Karakterisasi bahan bakar
cair yang dihasilkan dilakukan dengan
menggunakan gas kromatografi, kalorimeter
bomb dan beberapa uji fisik lainnya. Dari hasil
percobaan yang diperoleh dapat disimpulkan
bahwa katalis dari bentonit cukup potensial
untuk aplikasi pembuatan bahan bakar
sintetis dari sampah. Pada suhu dibawah
4750e produk cair yang dihasilkan dapat
mencapai 60% dengan distribusi produk
terbesar adalah fraksi bensin.
Untuk menghilangkan kandungan senyawa organik dalam bentonit direndam
dalam larutan H202 selama 24 jam. Setelah
itu dilakukan pencucian dan bentonit dikeringkan hingga kadar airnya mencapai
12%. Sesudah itu dikecilkan sampai 60/80
mesh lalu disimpan dalam desikator untuk
digunakan selanjUtnya. Pembuatan katalis
dengan aktivasi asam dengan prosedur kerja
sebagai berikut:
100 gram bentonit ditambah aquadest
sehingga terbentuk slurry. Kemudian ke
dalam slurry ditambahkan asam sulfat pekat
(98%) dengan perbandingan asam I bentonit
sebesar 0,35. Kemudian campuran dimasukkan ke dalam water bath bersuhu 900e sambil
diaduk selama 24 jam.
Pada akhir waktu aktivasi ditambahkan air
dalam jumlah berlebih kedalam campuran
untuk menghentikan reaksi aktivasi, kemudian
dipisahkan antara padatan dengan cairan
dengan cara centrifugasi. Padatan dicuci ber
ulang-ulang untuk menghilangkan sisa asam.
Dikeringkan pada suhu 1000e selama 24 jam
dan dilakukan pengecilan hingga 60/80 mesh.
Pada pembuatan bahan bakar, plastik.
dan katalis dengan perbandingan tertentu
dimasukkan kedalam reaktor pirolisis yang
dilengkapi alat pemanas, kontrol suhu,
kondensor, penampung tar dan gas, kemudian dipanaskan. Proses dijaga pada suhu
konstan selama waktu 30 menit hingga tidak
terbentuk lagi uap.
Dekomposisi secara katalitis (Miskolczi ,
2009) memberikan beberapa keuntungan
dibandingkan dekomposisi secara thermal
yaitu dekomposisi berlangsung pada suhu
lebih rendah dan produk yang dihasilkan
merupakan hidrokarbon dengan kandungan
terbesar fraksi bahan bakar bensin dan tidak
diperlukan upgrading untuk produk yang
dihasilkan.
Katalis sampah plastik menjadi bahan
bakar cair adalah katalis berbasis zeolit.
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Pirolisis adalah proses dekomposisi thermal
material organik tanpa adanya udara dari luar
(Paradella, 2009). Pirolisis sering juga disebut
dengan proses cracking, yaitu pemecahan
molekul hidrokarbon di dalam fasa gas
menjadi molekul yang lebih kecil (Serrano,
2000) . Hal ini bisa dilakukan dengan metode
thermal atau katalitik.
Hasil
dart
proses
pirolisis dapat
dibedakan menjadi 3 yaitu fraksi: gas, solid
dan liquid. Fraksi liquid yang dihasilkan terdiri
dari parafin, olefin, naphtanes dan senyawa
aromatik. Sedangkan fraksi gas yang dihasilkan terdiri dari metana, etana, propana, dan
hidrokarbon rantai C1-C4 dalam jumlah yang
cukup kecil.
Metoda thermal cracking limbah plastik
adalah proses pirolisis yang hanya menggunakan panas. Metode ini beroperasi pada
tekanan atmosphir dan pada suhu 500-850oC.
Kelebihan metode ini adalah produk gas yang
dihasilkan hanya sedikit yaitu sekitar 5-20 kali
lebih sedikit bila dibanding dengan incineration.
Kesimpulan : Bentonit Pacitan mempunyai nilai potensial untuk digunakan sebagai
bahan baku pembuatan katalis untuk proses
dekomposisi sampah plastik menjadi bahan
bakarcair.
Aktivasi dengan menggunakan asam
pada bentonit Pacitan dapat meningkatkan
selektifitas bentonit untuk menghasilkan
produk cair.
Fraksi terbesar dari produk cair yang
dihasilkan dari dekomposisi sampah plastik
adalah fraksi bensin. Tetapi dalam penelitian
ini juga belum dilakukan penelitian dengan
bahan impor untuk membandingkan dengan
bahanlokal.
Bentonit Untuk Bahan Baku Aditif Cat.
Menurut Siti Isnijah dkk (1996), bahan
aditif benton yang dipergunakan sebagai
stabilisasi cat dibutuhkan tidak kurang dari
400 ton per tahun, tetapi pengadaannya
masih diimpor. Pada hal benton ini dibuat dari
bahan dasar bentonit yang cadangannya di
Indonesia mencapai jumlah ratusan juta ton
tersebar di beberapa daerah. Dengan dikuasainya teknologi proses pembuatan
benton, produksi benton dari bentonit dapat
dikembangkan di Indonesia.
Dari penelitian di atas yang meliputi
penelitian: modifikasi bentonit menjadi zeolit,
teknologi penjemihan minyak goreng dengan
bahan bentonit, pembuatan bata dari bahan
Berita Litbang Industri
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bentonit lokal, kaolin dan limbah bata tahan
api untuk tungku kapur, serta pembuatan
katalis dari bentonit untuk bahan bakar
sintetis dari sampah plastik, bahan bentonit
yang dipakai adalah bahan lokal. Untuk
membandingkan hasil penelitian dengan
bahan impor, perlu dilakukan penelitian. Pada
penelitian bentonit untuk bahan baku aditif
cat, bahan yang dipakai adalah bahan impor.
Perlu dilakukan penelitian untuk bahan lokal
yang dipergunakan sebagai stabilisasi cat,
dan hasilnya dapat dibandingkan dengan
penggunaan bahan impor.
Jika penggunaan bahan lokal dengan
bahan impor hampir sama, maka dengan
potensi bahan bentonit yang ada di Indonesia
akan mendapat keuntungan dan efisiensi
yang lebih besar.
KESIMPULAN
""
• Pada penelitian yang" telah dilakukan,
bahan bentonit lokal maupun bentonit
impor telah digunakan pada industriindustri seperti tersebut diatas, tapi penggunaan bahan tersebut belum disbandingkan mana yang lebih efisien.
• Bentonit merupakan sumber daya alam
yang melimpah di Indonesia, mempunyai
dua tipe yaitu Na bentonit dan Ca bentonit.
Sebagai negeri yang kaya akan tambang
dan mineral berpotensi untuk digali. '
• Pemanfaatan bentonit sangat banyak pada
industri baik sebagai penjemih (bleaching
agent) pada industri minyak, maupun
sebagai filler yang berukuran nano pada
industri yang lain.
• Prospek pemanfaatan bentonit didasarkan
pada beberapa aspek antara lain : kualitas,
kuantitas, lokasi dan pemasaran, disam.
"
ping aspek lainnya.
• Prospek pengembangan lebih diarahkan
pada kemungkinan pengusahaan dalam
skala yang relatif lebih besar di masa yang
akan datang, dikaitkan dengan pusat-pusat
pertumbuhan dan peluang ekspor sejalan
dengan permintaan pasar lokal dan
ekspor.
• Data potensi endapan bentonit masih
terbatas baik dalam hal kualitas maupun
kuantitas, data yang ada masih bersifat
prospek, perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut serta perlu pengkajian yang teliti dari
segi ekonomi maupun lingkungan.

--
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SARAN
Agar diupayakan
dalam setiap penelitian
menggunaan
bentonit
dengan
perlakuan
bahan
lokal
maupun
impor
untuk
membandingkan
mutu
produk
dan
efisiensinya.
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