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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasir besi merupakan sumber besi yang dalam pemanfaatannya  

masih belum optimal. Di indonesia sampai saat ini masih terbatas 

penggunaannya, hanya digunakan sebagai bahan tambahan pada pabrik 

semen. Sementara pemanfaatan pasir besi di mancanegara seperti di 

negara selandia baru, pasir besi digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan baja. Begitu juga di negara cina yang sudah sejak lama 

menggunakan pasir besi sebagai bahan baku pembuatan baja. 

Setiap tahun kebutuhan baja di dunia mengalami peningkatan yang 

yang sangat besar, bedasarkan data dari Worldsteel Association  (2015) 

menunjukan konsumsi baja kasar dunia sampai dengan tahun 2014 

mencapai 1.537 juta ton. Beberapa tahun terakhir permintaan besi dan 

baja dunia semakin tinggi, di indonesia kebutuhan baja nasional terus 

mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan sektor industri dan 

seringnya perkembangan infrastruktur. Berdasarkan data dari SEAISI 

(South East Asia Iron and Steel Institute) konsumsi baja indonesia pada 

tahun 2014 lalu adalah 13,4 juta ton dengan total produksi sebesar 8 juta 

ton. Sementara itu pada tahun 2015 konsumsi baja indonesia mencapai 

15 juta ton dengan produksi 8 juta ton. Selama ini dalam memenuhi total 

kebutuhan akan besi dan baja indonesia masih mengandalkan impor dari 

luar negeri. 

Sementara berdasarkan data kementrian ESDM total sumber daya 

biji besi baik dalam bentuk biji laterit, besi primer dan pasir besi di 

indonesia mencapai 1,68 milliar ton yang tersebar di sumatera, 

kalimantan, sulawesi, pulau jawa dan nusa tenggara dengan total 

cadangan pasir besi sebesar 605,03 juta ton dengan total cadangan pasir 

besi yang ada, indonesia mampu mengembangkannya menjadi bahan 

baku industri dasar logam dan besi. 



2 
 

Melihat fenomena tersebut, sangat menguntungkan jika setiap 

daerah bisa menyumbang bahan baku pasir besi untuk diolah menjadi 

baja. Mengingat potensi pasir besi yang dimiliki indonesia sangatlah cukup 

untuk dikembangkan sebagai aplikasi alternatif dalam memenuhi 

kebutuhan industri besi dan baja di indonesia dengan total cadangan 37 

juta ton, namun masih perlunya dilakukan penelitian tentang metode dan 

proses pengolahan yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik yang 

dimiliki, salah satu cara meningkatkan daya guna pasir besi adalah 

memisah bahan pengotor dari Fe. Jika telah diperoleh Fe tanpa bahan 

pengotor, bisa diolah langsung menjadi baja. Penerapan teknologi 

pengolahan pasir besi yang tepat dapat menyuplai bahan baku industri 

baja nasional. sehingga kemandirian industri baja nasional dapat terwujud. 

Sudah saatnya industri di indonesia berkembang dan mampu bersaing 

dengan industri asing, terutama dalam menciptakan produk yang 

berkualitas dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan 

menggunakan bahan baku lokal. ( insan fadli, 2016) 

Pembakaran sintesis menawarkan metode pengolahan untuk 

mengolah material logam atau keramik secara sederhana. Dalam 

pembakaran sintesis bahan baku dikompaksi dan hanya diberi 

pemanasan sampai temperatur tertentu sehingga terjadi reaksi sintesis 

pada satu titik atau satu bagian yang dipanasi saja, energi yang dihasilkan 

kemudian akan membakar seluruh bagian dengan cara merambat 

(propagation) sehingga terjadi reaksi sintesis. Karena reaksi pembakaran 

tersebut berjalan dari satu bagian ke bagian lain dengan menggunakan 

energi hasil reaksi maka tidak memerlukan energi yang besar untuk 

memanasi semua bagian. Reaksi pembakaran yang berjalan dengan 

sendirinya tersebut disebut sebagai proses Self-propagation High-

temperature Synthesis (SHS). Selain itu proses berjalan sangat cepat 

karena hanya memerlukan waktu reaksi dalam hitungan detik, dari 

kacamata teknologi proses SHS sangatlah efektif. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menggunakan metode yang sederhana untuk mengolah 

pasir besi. 

2. Bagaimana cara menentukan dan mempersiapkan bahan campuran 

untuk mengolah pasir besi dengan menggunakan bahan seperti 

aluminium dan  carbon. 

3. Bagaimana cara menggunakan metode reaksi SHS untuk mengolah 

pasir besi dan mekanisme reaksi yang terjadi selama proses 

pembakaran sintesis. 

4. Bagaimana cara untuk mengetahui komposisi produk hasil reaksi SHS 

bahan pasir besi dan campurannya. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk mengurangi kompleksitas permasalahan serta menentukan 

arah penelitian yang lebih mendalam maka ditentukan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian difokuskan untuk menentukan metode pengolahan pasir 

besi yang sederhana dengan menggunakan metode SHS. 

2. Penelitian hanya difokuskan untuk mengetahui pengaruh komposisi 

bahan campuran yang direaksikan menggunakan metode SHS 

terhadap produk hasil reaksi. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Meneliti pengaruh massa komposisi bahan campuran terhadap profil 

temperatur pembakaran sintesis. 

2. Meneliti struktur mikro hasil proses pembakaran sintesis. 
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3. Mengidentifikasi komposisi fase produk hasil proses pembakaran 

sintesis. 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi 

penulis, masyarakat luas dandunia pendidikan, antara lain: 

1. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya dibidang perkembangan rekayasa material dan 

proses. 

2. Dapat memenuhi kebutuhan industri yang berkembang di masyarakat, 

melihat ketersediaan di alam yang cukup besar dan biaya bahan yang 

lebih murah. 

3. Menjawab tantangan pengolahan SDA mineral pasir besi secara 

terintegrasi guna meningkatkan daya saing industri lokal. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun laporan 

penelitian dalam 5 bab. Bab 1 menjelaskan berupa latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Berisi tinjauan pustaka dan 

landasan teori yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir ini 

tentang pasir besi, pengolahan pasir besi, pengertian Al, Carbon dan 

logam lainnya serta pengolahan logam yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan ini. Bab III menjelaskan metodologi penelitian 

menjelaskan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, prosedur 

penelitian, jumlah spesimen pengujian, diagram alir penelitian. Bab IV 

data dan analisa Memuat tentang data hasil pengujian serta membahas 

pada pengujian pembakaran, XRD dan SEM & EDX. Bab V penutup Berisi 

tentang kesimpulan dan saran. 

 


