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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pemanfaatan batu bara sebagai salah satu sumber energi telah 

banyak dilakukan. Dalam rangka efisiensi pemakaian dan pencegahan efek 

polusi yang dihasilkan, maka pemakaian batu bara diarahkan pada aplikasi 

batu bara tercairkan melalui proses pirolisis. Teknik pirolisis merupakan 

suatu teknik pemanasan batu bara dalam temperatur tinggi (500-1000 
o
C), 

sehingga dihasilkan coke (batu bara dengan kalor pembakaran lebih 

tinggi), gas dan tir (Hesley dkk, 1986). 

Batu bara yang ada di Indonesia termasuk batubara yang 

mempunyai nilai kalori rendah (low calorine), untuk meningkatkan nilai 

kalori tersebut dapat dilakukan dengan cara gasifikasi, karbonisasi, atau 

pirolisis, hasil samping proses tersebut berupa tir batubara. Tir yang 

dihasilkan cukup melimpah, namun karena baunya yang tajam dan tidak 

enak, maka sering dianggap sebagai limbah. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa tir batu bara ini mengandung banyak komponen 

senyawa organik baik alifatis ataupun aromatis (Lappas dkk, 1990). 

Produk pirolisis batubara ini sangat potensial untuk dimanfaatkan lebih 

lanjut, misalnya sebagai bahan dasar industri kimia berbasis senyawa 

olefin maupun senyawa aromatis (Newman, 1985). Berbeda dengan 

minyak bumi yang kualitasnya baik untuk bahan bakar, tir batubaraini 

kualitasnya masih rendah karena berat molekul, viskositas, kandungan 

senyawa heteroatom (S dan N) masih tinggi (Krichko dkk, 1996). Tir 

batubaramengandung campuran dari komponen alifatik, aromatik, 

alisiklik, dan komponen heterosiklik (Kan dkk, 2011). Salah satu senyawa 

yang banyak terdapat di dalam tir batu bara adalah senyawa fenolik. Jenis 

senyawa fenolik sendiri yang memiliki kadar tertinggi dalam tir batu bara 

adalah p-kresol, dalam kehidupan sehari-hari kresol sering digunakan 

untuk bahan desinfektan yang biasa disebut Lysol. 
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Penelitian-penelitian terhadap batu bara telah banyak dilakukan, 

tetapi khusus terhadap tirnya masih sangat sedikit. Banyak peneliti yang 

belum mempelajari fenomena dan pemodelan perpindahan massa serta 

belum banyak yang mengambil senyawa p-kresol dari tir batu bara. 

Perancangan dan scale-up kolom alat ekstraksi dapat dilakukan dengan 

baik, dan operasi dapat dilakukan secara optimum bila nilai parameter 

dalam dinamika proses pengolahan itu diketahui dengan tepat. Mengingat 

pentingnya data fenomena dan pemodelan perpindahan massa volumetris 

pada proses ekstraksi ini serta harga pelarut dibandingkan dengan harga 

senyawa p-kresol, maka penelitian ini menjadi hal yang penting untuk 

dilakukan. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

1 Masih kurangnya penelitian mengenai ekstraksi senyawa p-kresol 

maupun mengenai pengolahan tir batu bara. 

2 Belum adanya data mengenai koefisien perpindahan massa pada 

ekstraksi senyawa p- kresol dari tir batu bara yang nantinya berguna 

dalam perancangan dan scale-up kolom alat ekstraksi maupun 

pengoptimuman kondisi operasi ekstraksi. 

3 Masih kurangnya data mengenai teori fenomena proses perpindahan 

massa yang terjadi di dalam ekstraksi senyawa p-kresol dari tir batu 

bara. 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kondisi optimum dalam proses ekstraksi senyawa p-kresol 

dari tir batu bara ? 

2. Bagaimana rendemen dan koefisien distribusi p-kresol yang terekstrak 

dari tir batu bara? 

3. Bagaimana penentuan koefisien perpindahan massa pada proses 

ekstraksi senyawa p- kresol dari tir batu bara ? 

4. Bagaimana model  perpindahan massa yang terjadi di dalam proses 

ekstraksi senyawa p-kresol dari tir batu bara ? 
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1.4 TUJUAN 

1. Mengetahui kondisi optimum pada proses ekstraksi senyawa p-kresol 

dari tir batu bara. 

2. Mengetahui rendemen dan koefisen distribusi p-kresol yang terekstrak 

dari tir batu bara. 

3. Mengetahui harga koefisien perpindahan massa (k) pada ekstraksi p-

kresol dari larutan tir batu bara menggunakan pelarut aseton-air. 

4. Mengetahui model perpindahan massa yang terjadi di dalam proses 

ekstraksi senyawa p-kresol dari tir batu bara. 

1.5 MANFAAT 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Lingkungan dan masyarakat,  

Memberi kontribusi di bidang pengolahan limbah tir batu bara 

untuk memanfaatkan atau mengolah kembali menjadikan produk yang 

lebih bernilai guna tinggi.  

2. IPTEK 

a. Meningkatkan nilai guna dari limbah tir batu bara yang masih 

dapat diekstrak senyawa p-kresol yang memiliki nilai guna 

tinggi. 

b. Menambah wawasan keilmuan dan memberikan informasi 

mengenai sintesis p-kresol dengan metode ekstraksi 

menggunakan peralatan yang lebih efisien, ekonomis dan 

praktis. 

 


