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Plastik banyak digunakan oleh masyarakat saat ini untuk berbagai keperluan. 

Salah satunya adalah penggunaan plastik sebagai bahan kemasan suatu produk. 

Plastik merupakan suatu polirner sintetik yang berasal dari minyak bumi dan gas 

alamo Pada umumnya plastik memiliki keunggulan yaitu sifatnya yang kuat, tahan 

lama dan fleksibel. Jenis polimer plastik yang banyak digunakan sebagai bahan 

kemasan suatu produk adalah polistirena. Polistirena banyak digunakan karena sifat 

polistirena yang tidak berbal!, tidak berwama (transparan), dan ringan [J .2]. 

Polistirena merupakan polimer yang dihasilkan dari minyak bumi dan gas 

alamo Polistirena memiliki sifat tidak mudah terdegradasi oleh tanah, sehingga untuk 

menangani limbah plastik polistirena harus dilakukan pernbakaran. Proses 

pembakaran tersebut bukan rnerupakan solusi yang baik karena pembakaran dapat 

menimbulkan emisi yang merugikan kesehatan rnanusia [1]. 

Data BEl (Bank Ekspor Indonesia) menunjukkan bahwa jumlah polistirena 

yang diproduksi tahun 2006 sebanyak 107,3 ribu ton per tahun, sedangkan jumlah 

konsumsi polistirena sebanyak 159 ribu ton per tahun. Hal ini menandakan adanya 

ketidakseimbangan antara produksi polistirena dan konsumsi polistirena [3]. 

Dari dua kenyataan di atas, dikembangkan suatu polirner pengganti 

polistirena, yaitu polylimonene carbonate. Polirner jenis ini dikernbangkan oleh Geoff 

Coates dan rekannya dari Universitas Cornell dengan rnenggunakan bahan a1amiah 

berupa limonen oksida yang rnerupakan minyak dari kulit jeruk dan karbondioksida 

Kedua bahan tersebut dipadukan dengan bantuan katalis BDI-zinc acetate dan 

dihasilkan polylimonene carbonate, suatu polimer baru yang rnemiliki sifat 

menyerupai polistirena [4]. 

Dengan inovasi baru ini diharapkan rnampu mengurangi polusi gas C02 yang 

menjadi sumber utama pemanasan global untuk jangka panjang, dan juga rnampu 

mengurangi polusi akibat pernbakaran limbah plastik. Pembuatan polylimonene 

carbonate dapat mengurangi penggunaan rninyak burni dan gas a1am, sebagai bahan 

baku pembuatan plastik, yang jumlahnya semakin rnenipis. Selain itu, proses 

pembuatan polylimonene carbonate lebih ekonomis dan sederhana dibandingkan 

pembuatan polistirena dari minyak bumi [4]. 
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1.2 Limonen Oksida 

Limonen oksida merupakan salah satu hasil oksidasi yang dibentuk dari 

limonen, senyawa utama dari minyak jeruk. Secara natural. limonen oksida bisa di 

didapatkan ketika Iimonene dibuka di udara, tetapi hal tersebut tidak diinginkan 

karena limonene akan terkontaminasi dan hasil yang didapatkan tidak mumi. 

Limonen merupakan bahan bakll utama untuk menghasilkan Iimonen oksida. 

Limonen yang terkandung dalam minyakjeruk sebanyak 90-96% [4]. 

Limonen oksida bisa juga dipakai sebagai bahan pada pembuatan lapisan besi 

atau aluminium karen a Iimonen oksida memiliki kandungan racun yang sangat 

rendah. Limonen oksida juga menjadi campuran dalam pestis ida dan herbisida 

maupun rasa pada suatu produk. Selain itu, Iimonen oksida juga dapat digunakan 

sebagai pewangi dalam pembuatan parfum [5]. 

Sifat fisika dan kimianya (6]: 

• Berat molekulnya 152,2358 glmol 

• Rumus kimia C IOH160 

• Berbentuk liquid 

• Tidak berwama 

• Mudah terbakar 

• Tidak tahan terhadap asam 

• Titik lelehnya 2°C 

• Titik didihnva 176-177 °C 

Pada pembuatan polylimonene carbonate, Iimonen oksida berfungsi sebagai 

reaktan dan direaksikan dengan bantuan karbondioksida dan katalis BDI-ZnOAc [4]. 

Gambar 11 Struktur Limonen oksida [4,6,7) 

------ ._-------
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1.3 Po/ylilfWnene Carbonate 

Polylimonene carbonate merupakan hasil polimerisasi dari Iimonen oksida 

dan CO2 dengan bantuan BDI-ZnOAc sebagai katalis, yang memiliki rumus molekul 

berupa (C"H'603)n. Polylimonene carbonate merupakan polimer baru yang memiliki 

karakteristik yang harnpir sarna dengan polystyrene. Polylimonene carbonate ini dapat 

digunakan sebagai polimer pengganti polistirena disposable cup atau sebagai bahan 

kemasan untuk produk makanan atau minuman, bahan pembuatan mainan [4]. 

Gambar L2 Struktur polylimonene carbonate [4,6] 

Sifat - sifat kimia dan fisika dari Polylimonene carbonate [4]: 

• Rumus kimia (CIlH1603) n 

• Berbentuk serbuk 

• Berwarna putih 

• Titik leleh 240°C 

1.4 Karbondioksida 

Karbondioksida merupakan senyawa kimia yang terdiri dari satu atom karbon 

(C) dan dua atom (0) dengan rumus molekul C02. Karbondioksida merupakan 

senyawa termurah dan tersedia berlimpah di alam ini. Karena ketersediaannya yang 

banyak, karbondioksida dikonversi secara kimia menjadi metanol, urea, polikarbonat 

dan siklik karbonat [8]. 

Karbondioksida banyak digunakan untuk berbagai bidang, seperti pada 

produksi pangan dan minuman, sintesis potimer, fungsi sebagai reaktan atau reagen, 

dan sebagai solven. 

Menipisnya minyak bumi dan gas alarn, serta meningkatnya permintaan akan 

plastik untuk keperluan di berbagai bidang, seperti kemasan makanan, bahan 

bangunan dan lain-lain. Dan adanya peningkatan konsentrasi CO2 di udara, suhu bumi 

semakin meningkat, sehingga mengakibatkan pemanasan global. Mendorong seorang 

professor dari Cornell Unversity untuk memanfaatkan CO2 yang berlimpah sebagai 
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reaktan untuk menghasilkan polimer baru yang dikenal dengan Polylimonene 

carbonate yang digunakan untuk menggantikan polimer yang dihasilkan dari minyak 

bumi dan gas alarn [9]. 

Karbondioksida merupakan komonomer yang berpotensial digunakan untuk 

mensintesis senyawa-senyawa kimia yang banyak didapatkan dari bahan-bahan fosil. 

Di industri karbondioksida banyak digunakan untuk memproduksi pupuk urea, asarn 

salisilat dan berbagai variasi karbonat. C02 dapat digunakan sebagai reaktan, karena 

telah dilakukan percobaan sebelumnya oleh Marcus Adrianus van Schilt 2006, dengan 

mereaksikan cyc/ohexene oxide dan C02 dihasilkan polimer baru yaitu berupa 

polycyclohexene carbonate (PCHC). 

Sifat - sifat fisika dan kimia dari karbondioksida [7,10]. 

• Berat molekul 44,01 g/mol 

• Rumus kimia C02 

• Berbentuk gas 

• Tidak berwarna 

• Tidak berbau 

• Titik didihnya -78°C 

• Titik bekunya _57° 

1.5 Metanol 

Penggunaan metanol pada proses pembuatan polylimonenen carbonat adalah 

untuk mengendapkan po/ylimonene carbonate. Metanol memiliki sifat hidrofilik dan 

hidrophobik. Metanol memiliki ikatan OH radikal yang dapat berikatan dengan 

molekul air, dan memiliki ikatan metil radikal yang tidak marnpu berikatan dengan 

molekul air, sehingga bilarnana metanol dicampurkan dengan polimer dalam fasa cair, 

polimer akan mengendap [II]. 

Sifat -sifat fisika dan kimia dari metanol [12] : 

• Berat molekul .32 g/mol 

• Rumus kimia .C~O 

• Bentuk : liqUid tak berwarna 

• Spes(fic gravity .0,792 

• Titik didih .64,5°C 

------------- -_ ... 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 



_BAI!.-!.I:_E_'N._D_IA.HULUAN. _________________ I-_5 

I.6 Katalis fkiiimiDate Zinc flcetate (C~~ZDNz) 

BOI-Zinc acetate memiliki nama lain yaitu p-diiminate zinc acetate dengan 

rumus molekul (C26il34<hZnN2). Katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi 

antara C<h dan limonen oksida pada pembentukan polyJimonene cQI'bonate. Karena 

dengan penggunaan katalis ini dapat meningkatkan pertukaran elektron dalam reaksl 

polimerisasi [9]. 

Penggunaan katalis ini telah dilakukan pada proses sintesa suatu polimer baru 

yaitu polycyclohexane carbonate, katalis ini menunjukkan aktivitas katalitik yang 

tinggi dan diikuti distribusi bilangan berat molekul yang tinggi. 

[(BOI)ZnOAc] 

G ... bar I.3 Stniktur BDI-ZaOAe (91 

Sifat-sifat fisika dan kimia BOl-Zinc acetate adalah [9, IS]: 

• Rumus molekul C26il34<hZnN2 

• Berat moleku1471,9431 g/mol 

• Densitas 1218 kg/m3 

• Berbentuk granular (0.4 x 0,3 x 0,2 mm3
) 

• Berwarna putih 

1.7 Penentuan Kapasitas 

Kapasitas Pabrik polylimonene carbonate dari bahan limooen oksida 

ditentukan berdasarkan jumlab produk limonen oksida yang diproduksi oleh pabrik 

limonen oksida satu-satunya di Indonesia. Pabrik limonen oksida tersebut akan 

didirikan pada tabun 2010 di daerab Pandaan, Jawa Timur. dengan kapasitas 648.000 

kg/tabun yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan baku pabrik polyJimonene 

carbonate. Dengan keterbatasan bahan baku tersebut, yaitu 648.000 kg/tabun limonen 

oksida makapolylimonene carbonate yang dapat diproduksi adalab 514.500 kg/tabun. 
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Seluruh produk dari pabrik Iimonen oksida tersebut akan digunakan sebagai bahan 

baku Pabrikpoiylimonene carbonate. 
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