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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Pasir gumpal sudah dikenal dan komoditas yang sangat penting bagi pemilik 

hewan peliharaan. Pasir gumpal digunakan untuk menyerap kotoran hewan 

peliharaan. Umumnya pasir gumpal terbuat dari tanah liat. Jenis tanah liat yang 

digunakan adalah bentonit. Penggunaan bentonit sebagai bahan baku pada 

pembuatan pasir gumpal memiliki dampak negatif bagi hewan peliharaan. Bentonit 

mengandung mika yang tertelan atau terhirup oleh hewan peliharaan dapat bersifat 

karsinogenik bagi hewan, karena ketika debu bentonit terhirup atau tertelan,  maka 

debu bentonit tersebut dapat menyerap nutrisi dan cairan pada tubuh hewan dan 

dapat  menggumpal dipencernaan hewan. Gumpalan bentonite tersebut dapat 

mengganggu sistem pencernaan hewan peliharaan dan menimbulkan kematian 

(Kory, et al., 2000). Selain berbahaya bagi hewan, pasir gumpal yang terbuat dari 

bentonite juga dapat mencemari lingkungan karena bentonite susah terdegradasi 

dalam tanah. Oleh karena itu diperlukan bahan tambahan dari komposit alami yang 

dapat mengurangi penggunaan bentonit pada pembuatan Clumping Sand Composite 

(CSC).  

Penambahan komposit alami menjadi solusi alternatif untuk mengurangi 

dampak negatif dari penggunaan bentonit. Salah satu komposit alami yang dapat 

dimanfaatkan adalah tongkol jagung.  Meningkatnya produksi jagung di Indonesia 

mengakibatkan tingginya limbah tongkol jagung yang dihasilkan. Di Indonesia 

tongkol jagung sering dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, briket,dll. Namun 

selain itu tongkol jagung dapat digunakan sebagai adsorben. 

Penggunann tongkol jagung sebagai komposit dalam pembuatan pasir 

gumpal, diharapkan memiliki daya serap yang tinggi, aman untuk hewan peliharaan, 

dan mudah di degradasi oleh lingkungan. Selain itu untuk mencegah pertumbuhan 

bakteri pada tongkol jagung, ditambahkan sodium propionate sebagai antibakteri. 

Pasir gumpal dengan komposit tongkol jagung memiliki keunggulan, yaitu ramah 

lingkungan karena mudah terdegradasi dalam tanah dan tidak bersifat karsinogenik 

bagi kucing.  
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Berdasarkan data pabrik di Indonesia, masih belum ada pabrik pasir gumpal 

yang memanfaatkan tongkol jagung sebagai komposit, sehingga ini dapat menjadi 

peluang untuk mendirikan pabrik Clumping Sand Composite (CSC) di Indonesia. 

 

I.2. Kapasitas Produksi 

Tidak adanya data statistik pabrik pasir gumpal di Indonesia dan di luar 

negeri sehingga dilakukan survey di satu kecamatan. Survey dilakukan dengan 

mewawancarai lima toko yang menjual pasir gumpal di Kecamatan Gubeng 

Surabaya. Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri terdapat 207 kecamatan 

di sepuluh kota besar di Indonesia, sehingga dapat diasumsi total penjualan pasir 

gumpal di satu kecamatan dalam satu tahun dikalikan dengan jumlah kecamatan di 

sepuluh kota besar di Indonesia adalah 93.357 ton/tahun. Direncanakan pabrik ini 

memenuhi 20% dari kebutuhan pasir gumpal di Indonesia, sehingga dapat ditentukan 

kapasitan produksi per tahun dari pabrik pasir gumpal ini adalah 18.674 ton/tahun. 

Data penjualan pasir gumpal di lima petshop di kecamatan Gubeng Surabaya dapat 

dilihat pada Tabel.I.1. berikut. 

Tabel I.1. Data Penjualan Pasir Gumpal di Petshop 

Nama Toko 
Total Penjualan/tahun 

(Kg) 

Gracia Petshop 95.000 

Yogha Petshop 100.000 

Cat & Service Petshop 85.000 

Candy Petshop 80.000 

Raissa Petshop 91.000 

Total 451.000 

 

Total penjualan pasir gumpal di lima petshop di kecamatan Gubeng Surabaya 

dikalikan dengan jumlah kecamatan di 10 kota besar di Indonesia. Data jumlah 

kecamatan 10 kota besar di Indonesia menurut jumlah penduduknya dapat dilihat 

pada Tabel.I.2. berikut. 
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Tabel I.2. Data Jumlah Kecamatan di 10 Kota Besar di Indonesia 

Menurut Jumlah Penduduknya (Kemendagri,2018) 

Kota 
Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

Jumlah 

Kecamatan 

DKI Jakarta 9.992.842 44 

Surabaya 2.806.306 31 

Medan 2.467.183 21 

Bandung 2.341.097 30 

Makasaar 1.652.305 15 

Semarang 1.622.520 19 

Palembang 1.549.147 18 

Batam 1.030.529 12 

Pekanbaru 855.819 12 

Malang 809.511 5 

Total 207 

 

Sehingga kapasitas produksi pasir gumpal dapat dihitung dengan cara: 

 Total penjualan pasir gumpal di 10 kota besar di Indonesia = Total penjualan 

pasir gumpal dalam 1 kecamatan/tahun × jumlah kecamatan di 10 kota besar 

di Indonesia 

=  451.000 kg/tahun × 207 = 93.357.000 kg/tahun 

 Direncanakan 20% kebutuhan pasir gumpal dipenuhi oleh pabrik ini, maka 

dapat dihitung dengan cara: 

Kapasitas produksi  =  Total penjualan pasir gumpal di 10 kota besar di Indonesia 

VVVVVVVVVVVVV× 20%  

      = 93.357.000 kg/tahun x 20% 

      = 18.671.400 kg/tahun  

      = 18.671,4 ton/tahun ≈ 18.674 ton/tahun 

 

I.3. Ketersediaan Bahan Baku 

I.3.1. Tongkol Jagung 

Bahan baku pada proses pembuatan pasir gumpal ini adalah tongkol jagung. 

Tanaman jagung di Indonesia menjadi komoditas pangan yang penting dan 

peningkatan produksi jagung di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, 

sehingga tongkol jagung yang dihasilkan juga semakin banyak. Menurut (Koeswara, 

1991), berat dari jagung sebanyak 30% dari berat tersebut adalah tongkol jagung.  
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Berikut merupakan data ketersediaan tongkol jagung di Indonesia dari tahun 2014-

2018. 

Tabel I.3. Produksi tongkol jagung di Indonesia (BPS, tahun 2018) 

Tahun Produksi Jumlah (ton) 

2014 5.702.527,8 

2015 5.883.730,5 

2016 7.073.523,9 

2017 8.677.204,5 

2018 9.016.686,9 

 

I.3.2. Sodium Bentonite 

 Melimpahnya bentonite di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

dalam pembuatan Clumping Sand Composite (CSC). Bongkahan  sodium bentonit ini 

diambil dari PT. Bentonit Indonesia (BONITA) yang terletak di kota Pacitan, Jawa 

Timur. 

 

I.3.3. Bahan Baku Tambahan 

 Bahan baku tambahan seperti CMC (Carbocymethyl Cellulose Sodium), 

Soyaethyl Morpholium Ethosulfate, dan Sodium Propionat ini berfungsi sebagai anti 

odor, anti bakteri, dan emulsifier. Bahan baku tambahan ini didapatkan dari: 

 CMC (Carbocymethyl Cellulose Sodium) sebagai emulsifier didapat dari 

PT.Delphia Primajaya Indonesia. 

 Sodium Propionat sebagai antibakteri pada produk CSC dibeli di PT.Berlian 

Kimia Indinesia. 

 Soyaethyl Morpholium Ethosulfate sebagai anti odor diimpor dari IECSC 

(China). 

 

I.4. Sifat-Sifat Bahan Baku dan Produk 

I.4.1. Tongkol Jagung 

Produksi jagung di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan produksi ini 

otomatis juga akan meningkatkan limbah yang dihasilkan oleh jagung. Bagian 

jagung yang sering dimanfaatkan adalah biji jagung sedangkan limbah jagung 

seringkali dibuang dan dibakar sehingga menurunkan nilai guna bonggol jagung. 

Limbah jagung dapat berupa jerami jagung, kulit jagung, dan bonggol jagung. 
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Pemanfaat bonggol jagung tidak hanya sebagai bahan bakar (Sari, et al., 2018) dan 

pakan ternak (Torre, et al., 2008) tetapi juga sebagai adsorben pada bahan pembuatan 

pasir gumpal atau clumping sand. Bonggol jagung mengandung 31,7% selulosa, 

34,7% hemiselulosa, 20,3% lignin, dan 3,4% asetil (Torre, et al., 2008). Komposisi 

bonggol jagung disajikan pada Tabel 1.3. 

Tabel I.4. Komponen Tonggol jagung (Sanchez, et al., 2012) 

Komponen Kadar (%) 

Abu 20 

Hemiselulosa 25 

Selulosa 40 

Lignin 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1. Tongkol jagung (Mareta, 2018) 

 

I.4.1.1. Selulosa 

Selulosa banyak terdapat di dinding sel tumbuhan dan umumnya berdekatan 

dengan komponen lain seperti lignin dan hemiselulosa sehingga sulit dijumpai dalam 

bentuk yang murni. Selulosa merupakan polimer linear yang tersusun dari unit 

glukosa dan disatukan oleh ikatan b-glikosidik. Umumnya tumbuhan kering 

mengandung sekitar 40-55% selulosa, 15-35% lignin, dan 25-40% hemiselulosa 

(Pushpamalar, et al., 2006). Selulosa merupakan polimer organik yang melimpah 

dibumi. Adanya struktur polisakarida selulosa, sejumlah besar gugus hidroksil 

terdapat di sepanjang rantai selulosa. Kelompok hidroksil tersebut dapat membentuk 

ikatan hidroksil dan menghasilkan struktur kristal (Sun, et al., 2015). 
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Gambar I.2. Struktur selulosa (Richards, et al., 2012) 

 

I.4.1.2. Lignin 

Lignin merupakan polimer alami yang dapat ditembukan di tumbuhan yang 

berperan sebagai perekat lapisan tumbuhan (Suhartati, et al., 2016). Lignin 

merupakan polimer dari sub-unit aromatik yang berasal dari fenilalanin. Lignin 

memberikan kekeuatan menopang dan menopang  pada dinding tumbuhan serta 

membuat dinding kedap air. Lignin merupakan salah satu polimer yang berlimbah di 

dunia, bersama dengan selulosa (Whetten, et al., 1995). 

 

 

 

 

 

Gambar I.3. Struktur lignin (Tezara, et al., 2016) 

 

I.4.1.3. Hemiselulosa 

Hemiselulosa adalah polisakarida kompleks (Ghosh, et al., 1985). 

Hemiselulosa merupakan polimer heterogen dari pentosa (xilosa, arabinosa), heksosa 

(manosa, glukosa, galaktosa). Hemiselulosa memiliki berat molekul yang lebih kecil 

jika dibandingkan dengan selulosa. Hemiselulosa dikelilingi oleh polimer fenil 

propanoid kompleks yang disebut lignin, berperan sebagai selubung pelindung untuk 

selulosa (Mamman, et al., 2008). 
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Gambar I.4. Struktur hemiselulosa (Tezara, et al., 2016) 

 

I.4.2. Natrium Hidroksida (NaOH) 

Pada suhu ruang Natrium hidroksida (NaOH/Sodium hydroxide/Caustic soda) 

berbentuk padatan kristal putih yang tidak berbau dan dapat menyerap kelembaban 

dari udara. Ketika dilarutkan dalam air , NaOH dapat menghasilkan panas. Natrium 

hidroksida bersifat korosif. Natrium hidroksida bersifat kaustik dan merupakan salah 

satu dari senyawa alkali (Agency for Toxic Substance & Disease, 2019, 2014). 

Natrium hidroksida sering dimanfaatkan dalam industri sabun, rayon, kertas, zat 

warna, dan produksi minyak bumi. Selain itu NaOH juga dapat digunakan dalam 

pemrosesan kain katum, pemutihan, dan pelapisan logam. NaOH dapat mengiritasi 

kulit, mata, dan selaput lendir (PubChem, 2019). 

Karateristik NaOH  (PubChem, 2019): 

Wujud : Kristal putih 

Berat molekul : 39,997 g/mol 

Titik didih : 266°F (760 mmHg) 

Titik lebur : 604°F 

Densitas : 1.5g/cm
3
 (68°F) 

   2.13 g/cm
3
 (25°C) 

Kelarutan dalam air : 418 g/L (0°C) 

   1000 g/L (25°C) 

   3370 g/L (100°C) 

Tekanan uap : 2.4 kPa (20°C) 

Viskositas : 4.0 cP (350°C)  
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Panas penguapan : 175 kJ/mol (1388°C) 

 

I.4.3. CMC (Carboxymethyl cellulose)  (BM : 240.21 g/mol) 

CMC (Carboxymethyl cellulose)  merupakan polimer yang penting dalam 

industri kimia. CMC sering diaplikasikan dalam proses flokulasi, pengurangan drag, 

pembuatan deterjen, tekstil, kertas, makanan, dan obat-obatan. CMC merupakan 

turunan dari selulosa yang terbentuk dari reaksi natrium hidroksida dengan asam 

kloroasetat. Sifat CMC bergantung pada tiga faktor, yaitu berat molekul polimer, 

jumlah rata-rata kandungan karboksil, dan banyaknya gugus karboksil di sepanjang 

rantai polimer. Sifat terpenting yang dimiliki CMC adalah peningkatan viskositas 

dan flokulasi (Biswal, et al., 2004). CMC memiliki karakter polielektrolitik. Hal ini 

merupakan polimer linear anionik, dimana atom H dari hidroksil selulosa akan 

digantikan oleh karboksimetil (-CH2-COO-). CMC berperan sebagai polyanion 

(Hebeish, et al., 2009). Pembuatan CMC lebih sederhana jika dibandingkan dengan 

pembuatan eter selulosa karena semua reaksi dioperasikan pada tekanan atmosfer 

dengan menggunakan reagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.5. Struktur CMC (Biswal, et al., 2004) 

 

I.4.4. Bentonit 

Bentonit merupakan batuan yang tersusun atas mineral tanah sepert smektit 

dan montmorillonite, mengandung SiO2, Al2O3, H2O, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, 

K2O. Bentonite memiliki peran dalam aplikasi di industri, seperti cat, kosmetik, dan 

minyak nabati. Melimpahnya bentonit di dunia dan rendahnya biaya pengolahan 

membuat bentonit sebagai adsorben untuk penyerapan limbah cair (Banat, et al., 

2000). Umumnya bentonit dibagi dua jenis, yaitu kalsium bentonit dan natrium 
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bentonit. Bentonit yang mengandung 70 wt% montmorillonite difungsikan sebagai 

penahan karena dapat menyerap air. Penyerapan dan redaman air sebagian besar 

dikendalikan oleh muatan, energi hidrasi, dan ukuran kation penukar. Berikut ada 

beberapa kegunaan dari bentonite (Gates, et al., 2009). Sifat-sifat bentonit 

diantaranya berkilap lilin, berwarna pucat dengan kenampakan putih, hijau muda, 

kelabu merah muda, jika dimasukan ke dalam air akan menghisap air. 

Proses terbentuknya bentonit diakibatkan adanya proses pelapukan dan 

proses hidrotermal,  dan proses pengendapan kimia. Pada proses pelapukan memiliki 

faktor utama terbentuknya mineral adalah komposisi batuan dan komposisi air. 

Pembentukan ini diakibatkan reaksi ion-ion H
+
 yang terdapat dalam air tanah dengan 

mineral-mineral silikat. Ion H
+
 berasal dari karbon yang terbentuk dari pembusukan 

bakteri terhadap zat-zat organik. Pada proses hidrotermal, mineral-mineral yang kaya 

magnesium akan membentuk klorit. Pada alterasi lemah, kehadiran unsur-unsur 

logam alkali tanah, fero magnesium, dan feldspar plagioklas akan membentuk  

monmorilonit. Pada poses pengendapan kimia, mineral-mineral yang terbentuk 

secara sedimentasi. Di Jawa Timur, bentonit dapat dijumpai di daerah Trenggalek, 

Ponorogo, Pacitan, dan Lamongan. (Sukandarrumidi, 2018) 

 

I.4.5. Soyethyl Morpholinium Ethosulfate 

Soyethyl morpholinium ethosulfate adalah sulfaktan yang dibuat untuk 

menetralkan bau. Bahan ini difungsikan untuk menetralkan molekul organik dan 

mengurangi kosentrasinya dalam fase uap. Kelarutan Soyethyl morpholinium 

ethosulfate yang tinggi di dalam air membuatnya ideal untuk diaplikasikan sebagai 

pengharum ruangan, pengharum karpet, dan pengharum pada pasir gumpal atau pasir 

kucing untuk mengurangi bau tidak sedap. Dalam dunia industri Soyethyl 

morpholinium ethosulfate sering digunakan sebagai pengedalian bau tidak sedap, 

kontrol bau pada pabrik pengolahan makanan, dan kontrol bau pada saniter Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Karakteristik Soyethyl morpholinium ethosulfate 

diantaranya efektif terhadap berbagai bau, bentuknya cairan sehingga mudah 

diformulasikan, sangat larut dalam air sehingga tidak membutuhkan pelarut 

tambahan (Colonial Chemical, 2012). 
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Gambar I.6. Struktur Soyethyl morpholinium ethosulfate (U.S National Library of 

Medicine, 2019) 

 

I.4.6. Sodium propionate 

Sodium propionate merupakan garam natrium organik yang tersusun dari 

natrium dan ion propionate yang tidak berbau. Senyawa ini berperan sebagai agen 

antibakteri yang sering digunakan dalam berbagai industri. (PubChem, 2018) 

Karakteristik Sodium propionate 

Wujud  : Kristal putih 

Rumus molekul : C3H5NaO2 

Berat molekul  : 96,06 g/mol 

Kelarutan dalam air : 286.0 mg/mL 

 : 995 kg/m
3
 (20°C) 

 : 1270 kg/m
3
 (80°C) 

Titik lebur : 210°C 

Densitas : 1520 kg/m
3
 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.7. Struktur Sodium propionate (Merck, 2019) 
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1.5. Kegunaan dan Keunggulan Produk 

1.5.1. Kegunaan Produk 

Pasir gumpal digunakan untuk menyerap kotoran dan urin yang dihasilkan 

oleh hewan peliharaan, terutama kucing. Penggunaan ini diperlukan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan dari bau yang dihasilkan dari kotoran hewan peliharaan. 

 

1.5.2. Keunggulan Produk 

Produk pasir gumpal yang diproduksi ditujukan kepada konsumen yang 

memiliki hewan peliharaan. Dilihat dari segi aspek kesehatan, komposit pasir gumpal 

memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan pasir gumpal komersial. 

Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan pasir gumpal tongkol jagung, 

bentonite, CMC, Soyethyl morpholinium ethosulfate, dan Sodium propionate. 

Tongkol jagung memiliki kandungan hemiselulosa, selulosa, ash, dan lignin. 

Kandungan selulosa dalam tongkol jagung ini yang berperan sebagai penyerap pada 

urin hewan. Bahan dasar dari tongkol jagung juga ramah lingkungan karena dapat di 

degradasi oleh lingkungan. Penggunaan bentonit dalam pasir gumpal adalah sebagai 

penggumpal dan memiliki daya serap yang tinggi. 

 

 


