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FIRDA PRAMESTI PUSPANINGARUM. 155100301111037. 
Analisis Neraca Massa dan Uji Karakteristik Fisiko-Kimia 
pada Asap Cair Grade C dari Limbah Tempurung Kelapa 
dengan Menggunakan Cyclone Separator Technology 
(Studi Kasus: UKM Putra Tunggal). Tugas Akhir. 
Pembimbing I: Dr. Ir. Sukardi, MS. Pembimbing II: Angky 
Wahyu Putranto, STP, MP. 
 

RINGKASAN 

Kabupaten Malang memiliki kontribusi produksi tanaman 
kelapa sebanyak 15.000 ton per-tahunnya. Tingginya tingkat 
produksi tanaman kelapa berbanding lurus dengan jumlah 
limbah tempurung kelapa yang dihasilkan. Umumnya limbah ini 
hanya dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan lebih 
lanjut. Padahal limbah tersebut masih mengandung 26,60% 
selulosa; 29,40% lignin; 27,70% pentosa; 4,20% solvent 
ekstraktif; dan 3,50% urinat anhidrid sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan asap cair. Asap 
cair adalah cairan kondensat yang dihasilkan dari proses 
pirolisis tempurung kelapa pada suhu 500-700°C dalam kondisi 
vakum, lalu dilanjutkan dengan kondensasi asap yang telah 
dihasilkan. Asap cair banyak digunakan sebagai pengawet kayu 
(Grade C). Namun sayangnya produksi asap cair di Kabupaten 
Malang masih terbatas.  

UKM Putra Tunggal adalah satu-satunya UKM yang 
memproduksi asap cair di Kabupaten Malang. UKM ini masih 
menggunakan metode konvensional dalam produksinya. 
Dimana dengan bahan baku 3 ton hanya menghasilkan asap 
cair sebanyak 50 liter dan 1 ton arang kasar selama 5 hari. 
Selain itu, asap cair yang dihasilkan juga masih tercampur abu 
dan pengotor lain dengan kadar tar yang tinggi. Oleh karena itu, 
teknologi cyclone separator diterapkan pada UKM Putra 
Tunggal guna meningkatkan kualitas dan mengetahui aliran 
bahan selama proses produksi asap cair grade C. Teknologi ini 
memanfaatkan gaya sentrifugasi dan gaya gravitasi untuk 
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memisahkankan abu dari uap panas bawaan. Uap panas 
mengalir masuk dengan pola heliks berkecepatan tinggi pada 
siklon sehingga menghasilkan uap yang lebih bersih. Prinsip 
utama dari teknologi cyclone separator yaitu memisahkan materi 
berdasarkan perbedaan berat molekulnya (berat molekul zat 
padat > berat molekul gas). 

Adanya penerapan teknologi cyclone separator, perlu diuji 
dan dibandingkan dengan metode konvensional untuk 
membuktikan kemampuan teknologi ini. Hasil pengujian yang 
didapat yaitu adanya teknologi cyclone separator mampu 
mengurangi komponen pengotor (asam benzoat, tar, dan abu) 
hingga 23,59% dengan adanya perhitungan neraca massa. 
Pada pengujian fisik parameter warna, asap cair konvensional 
cenderung lebih gelap daripada asap cair cyclone separator 
yang cenderung lebih terang. Rendemen yang dihasilkan juga 
meningkat 2x lipat dengan adanya teknologi cyclone separator 
menjadi 3,33%. Nilai berat jenis asap cair konvensional sebesar 
1,021 dan asap cair cyclone separator sebesar 1,019. Pada 
pengujian kimia parameter pH, nilai pH asap cair konvensional 
sebesar 4,40 sedangkan pada asap cair cyclone separator 
3,16±0,55. Hasil uji GCMS asap cair konvensional yaitu memiliki 
gugus fungsi dominan berupa 40,73% fenol; 17,55% alkoksi; 
dan 14,50% asam. Sedangkan pada cyclone separator memiliki 
gugus fungsi dominan berupa 80,39% fenol dan 5,33% alkoksi.  
 

 

Kata Kunci: Asap Cair Grade C, Cyclone Separator, Tempurung 
Kelapa 
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FIRDA PRAMESTI PUSPANINGARUM. 155100301111037. 
Mass Balance Analysis and Physical-Chemistry 
Characteristic of Liquid Smoke Grade C from Coconut Shell 
Based on Cyclone Separator Technology (Case Study: SME 
Putra Tunggal). Mini Thesis. Pembimbing I: Dr. Ir. Sukardi, 
MS. Pembimbing II: Angky Wahyu Putranto, STP, MP.  
  

SUMMARY 

Coconut plant production in Malang is about 15.000 

tonnes in a year. The high level of coconut plant production is 

proportional to the amount of coconut shell waste. In generally, 

coconut shell waste is only thrown away without any further 

process. Whereas it still contains 26.60% cellulose; 29.40% 

lignin; 27.70% pentose; 4.20% solvent extractive; and 3.50% 

uric anhydride which can be used as raw material of liquid 

smoke. Liquid smoke is a condensation result of coconut shell 

pyrolysis at 500-700°C in limited oxygen area, then followed by 

condensation that steam. Liquid smoke is commonly used as a 

wood preservative (Grade C). But unfortunately liquid smoke 

production in Malang is limit. 

SME Putra Tunggal is the only one who produces liquid 

smoke in Malang. It still use conventional methods in its 

production process. 3 tonnes of raw materials only can produces 

50 liters of liquid smoke and 1 ton of charcoal during 5 days. In 

addition, liquid smoke that produced also still mixed with ash 

and other impurities with a high level of tar. Therefore, cyclone 

separator technology is applied to SME Putra Tunggal in order 

to increase quality and known material flow during the process. 

This technology use a centrifugal force and gravitational force to 

separate ashes from impurities steam in the cyclone. Impurities 

steam enter the cyclone in a high speed with helix pattern. 

Output that produced is cleaner steam than before. The main 

principle of cyclone separator technology is separate material 
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based on difference of molecular weight (molecular weight of 

solid > molecular weight gasses). 

The application of cyclone separator technology, must be 

tested and compared with conventional methods to prove the 

capabilities of this technology. The result is a cyclone separator 

technology capable of reducing the impurities (tar and ash) to 

23.95%. On physical testing of color parameters, conventional 

liquid smoke tends to be darker than the liquid smoke cyclone 

separator technology which tends to be brighter. The yield also 

increased up to 2x with the cyclone separator technology to 

3.33%. The density of conventional liquid smoke is 1.021 and 

liquid smoke cyclone separator is 1.019. On chemical testing of 

pH parameters, the value of conventional liquid smoke is 4.40 

whereas on liquid smoke cyclone separator is 3.16 ± 0.55. In 

conventional liquid smoke GCMS, dominant function group are 

40.73% phenol; 17.55% alkoxy; and 14.50% acid. The cyclone 

separator dominant function group are 80.39% phenol and 

5.33%  alkoxy. 

 
 
Key Word: Coconut Shell, Cyclone Separator, Liquid Smoke  
Grade C 
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T Tinggi cm - 

Air Flow Aliran Udara CMH - 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang    

Indonesia merupakan negara tropis yang menjadi salah 
satu penghasil kelapa terbesar di dunia dengan total produksi 
sebesar 2.871.280 ton pada tahun 2017 (BPS, 2017). Menurut 
Direktorat Jendral Perkebunan (2017), tingginya tingkat produksi 
kelapa di Indonesia terkonsentrasi di Provinsi Jawa Timur 
dengan total produksi sebesar 273.200 ton, dimana Kabupaten 
Malang memberikan kontribusi produksi kelapa sebesar 5,5%. 
Tingginya tingkat produksi kelapa berbanding lurus dengan 
jumlah limbah tempurung kelapa yang dihasilkan. Dalam waktu 
satu hari, limbah tempurung kelapa yang dihasilkan dapat 
mencapai 1.000 butir. Umumnya limbah tempurung kelapa 
hanya dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan lebih 
lanjut. Padahal menurut Suhartana (2006), limbah tempurung 
kelapa masih mengandung 26,60% selulosa; 29,40% lignin; 
27,70% pentosa; 4,20% solvent ekstraktif; dan 3,50% urinat 
anhidrid sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 
pembuatan asap cair. 

Asap cair adalah cairan kondensat yang dihasilkan dari 
proses pirolisis tempurung kelapa pada suhu 500-700°C dalam 
kondisi vakum, lalu dilanjutkan dengan kondensasi asap yang 
telah dihasilkan. Asap cair banyak digunakan sebagai pengawet 
kayu untuk mencegah serangan rayap (Wagiman et al., 2014). 
Menurut Kailaku et al. (2016), asap cair juga dapat digunakan 
untuk mengawetkan kayu, koagulan karet, dan menyerap bau 
pada kotoran hewan. Banyaknya kegunaan pada asap cair, 
telah disesuaikan dengan klasifikasi kualitas asap cair yang 
terdiri dari 3 tingkatan yaitu grade C, grade B, dan grade A. 
Setiap tingkatan memiliki nilai jual dan kebermanfaatan yang 
berbeda. Namun sayangnya produksi asap cair di Kabupaten 
Malang masih terbatas. 

UKM Putra Tunggal adalah UKM yang memproduksi asap 
cair di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 
Malang. Selama ini UKM Putra Tunggal memproduksi asap cair 
masih menggunakan teknologi konvensional, dimana dengan 
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bahan baku 3 ton tempurung kelapa hanya menghasilkan asap 
cair grade C sebanyak 50 liter dan 1 ton arang kasar dalam 
waktu 5 hari. Selain itu, asap cair yang dihasilkan juga masih 
tercampur abu dan pengotor lain dengan kadar tar yang tinggi. 
Saat proses pembuatan, juga menghasilkan polusi udara yang 
mengganggu warga sekitar. Menurut Wagiman et al., (2014), 
asap yang berasal dari proses pirolisis tempurung kelapa 
merukapan suatu polutan. Permasalahan-permasalahan 
tersebut dapat dikarenakan teknologi yang digunakan masih 
belum efektif. Berdasarkan penelitian Nasruddin (2015), mesin 
pembuat asap cair adalah salah satu faktor penentu nilai 
rendemen dan kualitas asap cair. Padahal UKM Putra Tunggal 
memiliki permintaan asap cair yang tinggi dan merupakan satu-
satunya UKM yang memproduksi asap cair di Kabupaten 
Malang. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi teknologi tepat guna 
yang efektif dan efisien guna meningkatkan rendemen dan 
kualitas pada proses pembuatan asap cair grade C. 

Teknologi Cyclone Separator merupakan solusi kreatif 
yang diterapkan pada alat pembuatan asap cair di UKM Putra 
Tunggal untuk meningkatkan rendemen dan kualitas asap cair 
grade C. Teknologi ini memanfaatkan gaya sentrifugasi dan 
gaya gravitasi untuk memisahkankan abu dari uap panas 
bawaan yang terjadi di siklon. Uap panas mengalir masuk 
dengan pola heliks berkecepatan tinggi pada siklon (Taiwo et 
al., 2016). Proses pemisahan dengan teknologi cyclone 
separator membutuhkan tekanan 6 bar dengan suhu 400oC 
(Nikhil, 2015). Berdasarkan penelitian Fathussalam (2019), 
adanya penerapan mesin pembuatan asap cair dengan 
teknologi cyclone separator pada UKM Putra Tunggal, mampu 
mempercepat waktu produksi asap cair hingga 60% dengan 
volume produksi yang meningkat 100%. Diperkuat dengan 
penelitian Marinuc and Rus (2011) yang menyatakan bahwa, 
efisiensi proses pemisahan dengan cyclone dapat mencapai 
70% dibandingkan dengan teknologi pemisahan lainnya. 
Tingginya tingkat efisiensi penerapan teknologi ini, dapat 
memengaruhi aliran bahan selama proses produksi. Selain 
berpengaruh terhadap aliran bahan, karakteristik fisiko-kimia 
produk yang dihasilkan juga dapat dipengaruhi oleh penerapan 
suatu teknologi. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui 
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analisa neraca massa dan uji karakteristik fisiko-kimia pada 
asap cair grade C dengan menggunakan teknologi cyclone 
separator. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan. 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang ada di 
lapang, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh teknologi cyclone separator 
terhadap neraca massa pembuatan asap cair grade C 
dari limbah tempurung kelapa? 

2. Bagaimana pengaruh teknologi cyclone separator 
terhadap karakteristik fisiko-kimia asap cair grade C dari 
limbah tempurung kelapa?  

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, 
maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh teknologi cyclone separator 
terhadap neraca massa pembuatan asap cair grade C 
dari limbah tempurung kelapa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi cyclone separator 
terhadap karakteristik fisiko-kimia asap cair grade C dari 
limbah tempurung kelapa. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai 
berikut: 

1. Bagi UKM Putra Tunggal agar dapat memenuhi 
permintaan pasar, meningkatkan rendemen, kualitas, 
dan harga jual asap cair grade C dari limbah tempurung 
kelapa dengan adanya penerapan teknologi cyclone 
separator. 

2. Bagi akademisi yaitu untuk menambah informasi dan 
wawasan terutama di bidang proses pembuatan asap 
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cair grade C dari limbah tempurung kelapa dengan 
adanya penerapan teknologi cyclone separator. 

3. Bagi pemerintah yaitu terciptanya mesin pembuatan 
asap cair grade C dari limbah tempurung kelapa dengan 
adanya penerapan teknologi cyclone separator di 
Indonesia. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kelapa 
2.1.1 Tinjauan Umum Tanaman Kelapa 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) adalah salah satu 
tanaman yang tumbuh di daerah tropis. Hingga saat ini, 
tanaman kelapa telah tumbuh di lebih dari 80 negara dengan 
total produksi tahunan sebesar 53.5 milyar per tahun (Ray, 
2002). Salah satu negara produsen kelapa yaitu Indonesia 
dengan total produksi tahunan sebesar 2.871.280 ton (BPS, 
2017). Adapun taksonomi dari tanaman kelapa dapat dilihat 
pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Taksonomi Tanaman Kelapa 

Klasifikasi Nama Latin 

Kingdom Plantae 
Divisio Spermatophyta 
Sub Divisio Angiospermae 
Class Monocotyledonae 
Ordo Palmales 
Familia Palmae 
Genus Cocos 
Species Cocos nucifera, Linneaeus 

Sumber: Mardiatmoko dan Mira (2018) 
 

2.1.2 Kegunaan Tanaman Kelapa 

Tanaman kelapa di Indonesia memiliki penanan penting 
dalam perekonomian negara. Hal ini karena nyaris semua 
bagian tanaman kelapa bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Mulai dari daging buah dan airnya yang dapat diolah menjadi 
makanan dan minuman. Selain itu, daun kelapa biasa 
dimanfaatkan sebagai janur. Sedangkan bagian serabut kelapa 
dapat diproses dan dipintal untuk dijadikan serat yang dikenal 
dengan coir fiber (Winarno, 2014). Menurut Mardiatmoko dan 
Mira (2018), batang tanaman kelapa bermanfaat sebagai bahan 
baku pembuatan furniture. Tidak hanya itu, tempurung kelapa 
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juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan dan 
asap cair.  
 

2.1.3 Limbah Tempurung Kelapa 

Tempurung kelapa memiliki berat sekitar 15-19% dari 
bobot total buah kelapa dengan ketebalan rata-rata 3-5 mm. 
Tempurung kelapa sering dianggap sebagai limbah sisa 
pemanfaatan buah kelapa. Padahal limbah tempurung kelapa 
masih memiliki komposisi kimiawi berupa lignin 36,51%; 
selulosa 33,61%; dan hemiselulosa 29,27 sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan asap cair 
(Pugersari dkk., 2013). Tempurung kelapa yang memenuhi 
syarat untuk dijadikan bahan baku pembuatan arang aktif 
adalah kelapa yang tua, keras, utuh, kering, dan terpisah dari 
sabutnya (Mentari, 2017). 

Secara tradisional, bila limbah tempurung kelapa dibakar 
akan menghasilkan arang untuk bahan bakar memasak. Namun 
hal tersebut dapat menghasilkan limbah berbahaya dan 
meningkatkan polusi udara akibat proses pirolisis. Sehingga 
proses pirolisis tempurung kelapa perlu diikuti dengan proses 
kondensasi. Output yang dihasilkan dari rangkaian proses 
tersebut berupa asap cair yang memiliki banyak manfaat 
(Kailaku et al., 2016).  
 

2.2 Asap Cair 

Asap cair merupakan kondensat yang dihasilkan dari 
penguraian senyawa organik pada proses pirolisis biomassa 
dengan massa jenis sebesar 1,01 kg/L (Putri dkk., 2015). 
Proses pirolisis biomassa dalam keadaan vakum, berlangsung 
pada suhu 200-700°C. Pada proses ini, akan mengkonversi 
biomassa menjadi bahan bakar padat (arang), bahan bakar cair 
(tar), dan juga dapat menghasilkan asap cair. Proses pirolisis 
biomassa akan menghasilkan senyawa karbonil, fenol, dan 
asam yang merupakan hasil dari degradasi termal pada 
komponen lignin, selulosa, dan hemiselulosa (Ratnani and 
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Widiyanto, 2018). Sedangkan menurut Hadanu and Daniel 
(2016), bagian terpenting untuk menghasilkan asap cair yaitu 
adanya reaksi degradasi termal pada selulosa, hemiselulosa, 
dan lignin. Ketiga senyawa tersebut dapat ditemui dengan 
mudah pada tempurung kelapa.  

 

 
 
 

Gambar 2.1. Asap Cair Grade A, Grade B, dan Grade C 
Sumber: Kailaku et al. (2016) 

 
Menurut Kailaku et al., (2016), asap cair dari tempurung 

kelapa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu grade A, grade 
B, dan grade C, seperti pada Gambar 2.1. Perbedaan pada 
masing-masing tingkatan terdapat pada tahapan filtrasinya. 
Semakin tinggi tingkatan pada asap cair, maka kualitas yang 
dihasilkan juga semakin bagus. Perbandingan kualitas dan 
kegunaan asap cair pada masing-masing tingkatan dapat dilihat 
pada Tabel 2.2. Sedangkan standar mutu asap cair spesifikasi 
Jepang (wood vinegar) dapat dilihat pada Tabel 2.3.  

 
 
 
 
 
 

Grade A Grade B Grade C 
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Tabel 2.2. Perbandingan Kualitas dan Kegunaan Asap Cair Tiap 
Tingkatan 

Tingkatan Warna Aroma Kegunaan 

Grade A Sedikit 
Kekuningan 
(Jernih) 

Tidak 
Tajam 

 Pengawet makanan 
(bakso, mie, tahu, 
sosis, dll) 

Grade B Kekuningan Sedikit 
Tajam 

 Antioksidan 

 Antimikrobia 
Grade C Coklat Gelap Tajam  Pengawet kayu 

 Koagulan karet 

 Penyerap bau kotoran 
hewan 

Sumber: Kailaku et al. (2016) 

 
Tabel 2.3. Standar Mutu Asap Cair Spesifikasi Jepang 

Parameter Standar Mutu Asap Cair 

pH 1,50 – 3,70 
Berat Jenis > 1,005 
Warna Kuning coklat kemerahan 
Transparansi Transparan 
Bahan Terapung Tidak ada bahan terapung 
Keasaman (%) 1 – 18 

Sumber: Yatagai (2002) 

 

2.3 Teknologi Cyclone Separator 

Cyclone Separator adalah teknologi yang digunakan untuk 
menghilangkan campuran partikel (baik padatan maupun cairan) 
dari gas bawaan tanpa menggunakan filter, melalui pemisahan 
vortex. Prinsip utama dari teknologi cyclone separator yaitu 
memisahkan materi berdasarkan perbedaan berat molekulnya 
(berat molekul zat padat > berat molekul gas) (Taiwo et al., 
2016). Teknologi Cyclone Separator memungkinkan partikel 
berukuran mikrometer terpisah dari gas bawaan dengan 
kecepatan pergerakan 15 m/s tanpa memerlukan tekanan yang 
tinggi. Kelebihan teknologi Cyclone Separator yaitu merupakan 
salah satu teknologi pemisah sederhana yang ekonomis dan 
memiliki nilai efisiensi sebesar 70% lebih baik dibandingkan 
dengan teknologi pemisah lainnya (Marinuc and Rus, 2011). 
Sedangkan menurut penelitian Fathussalam (2019), teknologi 
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Distillation Cyclone pada mesin pembuat asap cair yang 
diterapkan di UKM Putra Tunggal, dapat meningkatkan 
rendemen hingga dua kali lipat. Selain itu, kualitas asap cair 
yang dihasilkan juga semakin lebih baik bila dibandingkan 
dengan produksi asap cair secara konvensional (tanpa 
menggunakan teknologi Distillation Cyclone). Teknologi Cyclone 
Separator memiliki performa dengan nilai Total Pressure Drop 
sebesar 182-184 pa dengan nilai Overall Collection Efficiency 
sebesar 97%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Prinsip Teknologi Cyclone Separator 

Sumber: Nikhil (2015) 

Prinsip teknologi Cyclone Separator (Gambar 2.2) yaitu 
memanfaatkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi untuk 
memisahkan partikel cair atau padat dari aliran gas bawaan. 
Aliran gas masuk dari bagian atas siklon dan menyebabkan 
terbentuknya gas spiral dengan kecepatan tinggi yang disebut 
dengan gaya sentrifugal (Nikhil, 2015). Dengan adanya gaya 
sentrifugal ini, partikel padat akan dilemparkan ke dinding siklon, 
dimana mereka akan kehilangan energi dan jatuh bergerak ke 
bawah dengan bantuan gaya gravitasi. Hal ini dapat terjadi 
karena massa padatan lebih besar daripada massa gas 

Clean Gas and Fine 

Particles 

Vortex Finder 

Inlet Process Gas 
And Particles 

Downward Vortex 

Upward Vortex 

Dust Chamber 

Dust Particles 
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(Marinuc and Rus, 2011). Partikel yang telah terkumpul 
dibawah, dapat dikeluarkan melalui underflow pipe, sementara 
gas bersih akan membalikkan arah arus ke atas dan keluar 
melalui vortex finder. Proses pemisahan dengan teknologi ini, 
membutuhkan tekanan 6 bar dengan suhu 400oC (Nikhil, 2015).  
 

2.4 Uji Karakteristik Fisik Asap Cair Grade C 
2.4.1 Warna 

Pada pengujian organoleptik warna, disetiap proses 
pembuatan asap cair memiliki warna produk yang berbeda. 
Pada proses pirolisis, asap cair berwarna kuning kecoklatan. 
Pada hasil destilasi, warna asap cair menjadi kuning keruh. 
Sedangkan warna pada hasil pemurnian zeolit aktif dan arang 
aktif berturut-turut adalah kuning jernih dan tidak berwarna. 
Asap cair dapat berubah warna dengan cepat karena adanya 
proses oksidasi senyawa fenolat. Hal tersebut dapat diantisipasi 
dengan mengemas asap cair pada wadah tertutup berwarna 
gelap (Rinaldi dkk., 2015). 

Montazeri et al. (2013), telah melakukan pengujian pada 
asap cair grade A menggunakan Gardner Delta Color 
Comparator. Nilai warna pada asap cair grade A sebesar 16 
yang berarti termasuk dalam katagori warna cerah. Menurut 
Alpian dkk. (2014), asap cair yang berwarna cerah mempunyai 
kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan asap cair 
yang berwarna gelap. Warna pada asap cair dipengaruhi oleh 
suhu pirolisis yang menyebabkan degradasi (selulosa, 
hemiselulosa, dan lignin).  
 

2.4.2 Rendemen 

Rendemen merupakan salah satu nilai penting dalam 
pembuatan suatu produk. Rendemen adalah perbandingan 
berat kering produk yang dihasilkan dengan berat bahan baku 
yang digunakan (Dewatisari dkk., 2018). Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Sani dkk. (2014), bahwa rendemen suatu ekstrak 
dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir (ekstrak yang 
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dihasilkan) dengan berat awal (bahan baku yang digunakan) 
dikali 100% sesuai dengan persamaan 1. 

         
                                  

                                
       .......... (1) 

 
 Berdasarkan penelitian Nasruddin (2015), rendemen asap 
cair grade A dari limbah tempurung kelapa sebesar 18,644%. 
Rendemen ini diperoleh dari hasil pirolisis pada temperatur 
400°C selama 5 jam. Nilai rendemen asap cair dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, diantaranya yaitu: asal bahan, jenis bahan, 
karakteristik bahan, alat yang digunakan, metode pirolisis, 
temperatur pirolisis, dan waktu pirolisis. 
 

2.4.3 Berat Jenis 

Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis 
suatu zat dengan massa jenis air murni (Surest dkk., 2013). 
Berat jenis pada suatu bahan, dapat dihitung dengan 
persamaan 2 (Wibowo, 2012). 

 

            
     

     
 .......... (2) 

Keterangan, 
Ba = berat piknometer + air suling (gram) 
Bc = berat piknometer + sampel (gram) 
Bp = berat piknometer kosong (gram) 

Berat jenis pada asap cair dari tempurung nyamplung pada 
proses pirolisis dengan suhu 200°C sebesar 1,005 gram/ml. 
Berat jenis pada asap cair menujukkan banyaknya komponen 
yang terkandung didalamnya sehingga mempengaruhi berat 
pada asap cair. Menurut Sunarsih (2012), nilai bobot jenis asap 
cair dipengaruhi oleh suhu pirolisis dan juga bahan baku 
pembuatan asap cair. Bobot jenis akan meningkat seiring 
dengan meningkatnya suhu pirolisis. Semakin banyak 
komponen yang terurai, bobot jenisnya juga akan semakin 
besar.  
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2.5 Uji Karakteristik Kimia Asap Cair Grade C 
2.5.1 Tingkat Keasaman (pH) 

Nilai tigkat keasaman (pH) merupakan salah satu 
parameter kualitas pada asap cair. Nilai pH dapat menunjukkan 
tingkat proses penguraian komponen cangkang buah karet 
(input) untuk menghasilkan komponen asam organik pada asap 
cair. Hubungan antara nilai pH dengan kualitas pada asap cair 
berbanding terbalik. Bila asap cair memiliki nilai pH yang 
rendah, maka kualitas asap cair yang dihasilkan tingggi. Hal ini 
dikarenakan akan berpengaruh terhadap nilai daya awet dan 
daya simpan daging sapi yang diasap menggunakan asap cair 
grade A. Pengukuran nilai pH dilakukan dengan menggunakan 
bantuan alat berupa pH meter (Sumpono dkk., 2017). Hasil 
pengukuran pH pada asap cair grade A dari tempurung kelapa 
sebesar 2,13. Hasil tersebut didapatkan dengan proses pirolisis 
tempurung kelapa pada suhu 350°C (Yuniningsih and Abrina, 
2013).  
 

2.5.2 Gas Cromatografy Mass Spectrometry (GCMS) 

GCMS adalah alat pengujian berupa kombinasi dari 
kromatografi gas dan spektrometri massa. Hasil analisis GC 
secara langsung akan terhubung dengan sistem spektrum 
massa beberapa senyawa. Hal tersebutlah yang menyebabkan 
pengujian dengan GCMS akan diperoleh waktu retensi, nama 
senyawa, dan struktur senyawa pada sampel yang dianalisis. 
Dari hasil analisis asap cair dengan GCMS terdapat 8 senyawa 
turunan asam asetat dan fenol (Budaraga et al., 2017).  

Pada saat terjadi proses pirolisis, senyawa hemiselulosa 
akan menghasilkan komponen asam karboksilat sedangkan 
senyawa lignin akan menghasilkan komponen fenol (Budaraga 
et al., 2016). Menurut penelitian Kasim dkk. (2015), peran 
komponen fenol yaitu sebagai antioksidan dan pemberi aroma 
yang berperan pada pengasapan ikan. Sedangkan komponen 
asam-asam pengaruhnya kurang spesifik, namun memiliki efek 
yang cukup penting pada mutu organoleptik asap cair. 
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2.6 Analisa Neraca Massa 

Neraca massa adalah suatu ilmu yang menyatakan jumlah 
aliran input dengan output dalam suatu proses (Maflahah, 
2010). Input merupakan jumlah bahan yang masuk dalam 
proses produksi. Sedangkan output adalah jumlah bahan yang 
keluar dari proses produksi. Dengan adanya neraca massa 
suatu proses, maka akan diketahui input yang terpakai berapa, 
output yang dihasilkan berapa, dan jumlah scarp yang tertinggal 
berapa (Sugiharto dkk., 2016).  

Neraca massa merupakan aplikasi dari Hukum Kekekalan 
Massa, yaitu “Jumlah Aliran Masuk Sama Dengan Jumlah Aliran 
Keluar”. Atau dengan kata lain tidak ada bahan yang hilang saat 
proses maupun tidak ada penambahan bahan dari luar proses. 
Hal ini dikarenakan suatu proses apapun, jumlah materi akan 
tetap walaupun terjadi perubahan secara fisik (Maflahah, 2010). 
Pernyataan tersebut sesuai dengan Wiyatno dkk. (2017) yang 
menyatakan bahwa, neraca massa merupakan aplikasi dari 
Hukum Kekekalan Massa atau dikenal sebagai Hukum 
Lomonosoy-Lavoisier yang menyatakan bahwa “Massa Dari 
Suatu Sistem Tertutup Akan Konstan, Meskipun Terjadi 
Berbagai Macam Proses Didalam Sistem Tersebut” sesuai 
dengan persamaan 3. 

 

                    .......... (3) 

                               
 Keterangan, 
   = suatu proses 

   = bahan (input) 1 

   = bahan (input) 2 

   = bahan (output) 1 

 
Hal ini juga berlaku jika massa yang mengalir adalah steady 
flow, yaitu tidak terjadi perubahan sifat terhadap fungsi waktu 
saat terjadi suatu proses produksi, yang dapat digambarkan 
dengan ilustrasi pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Aliran Massa dan Energi 

Sumber: Wiyatno dkk. (2017) 
 

Pada proses fast pyrolysis, dengan input berupa bahan 
organik yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin, 
akan menghasilkan beberapa output seperti uap, aerosol, dan 
arang. Massa uap yang dihasilkan selama proses fast pyrolysis 
yaitu mengandung senyawa CO2 sebesar 56,4%; O2 sebesar 
37,1%; H2O sebesar 6,2%; N2 sebesar 0,2%; dan Abu sebesar 
0,1%. Prinsip fast pyrolysis yaitu proses pirolisis dengan suhu 
tinggi dalam keadaan kedap oksigen (Bridgwater et al., 1999). 
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III BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sejak Bulan Oktober 2018 hingga 
Bulan Maret 2019. Penelitian ini dimulai dengan melakukan 
pengukuran dan analisa neraca massa pada proses produksi 
asap cair grade C di UKM Putra Tunggal. Lalu dilanjutkan 
dengan pengujian karakteristik fisiko-kimia asap cair grade C 
yang dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan PT. 
Gelora Djaja Surabaya.  
 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 
mesin pembuat asap cair dengan teknologi cyclone separator 
(Gambar 3.1), kompor gas tekanan tinggi merk Winn Gas, 
regulator tekanan tinggi non meter merk Winn Gas W181NMHP, 
pompa air merk Nikita NS-1200, keran air, keran pipa, selang 
air, selang kompor, ember plastik, jerigen plastik 5L, gelas 
plastik, gelas ukur plastik, pipet tetes, botol semprot, botol 
sampel 5ml, beaker glass 1000ml merk Pyrex Iwaki TE-32, 
colorimeter merk PCE-CSM 4, pH meter merk Trans 
Instruments Senz pH (Scientific), piknometer 25ml tipe Gay-
Lussac dengan kode PICNO-M25-C, timbangan analitik merk 
Santorious, dan GCMS tipe HP-6890. 
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Gambar 3.1 Mesin Pembuat Asap Cair dengan Teknologi Cyclone 
Separator 

Sumber: Fathussalam (2019) 

 
Keterangan: 
- Ruang Pembakaran = Ruangan bagi tempurung kelapa 

sebagai bahan baku pembuatan asap cair dilakukan proses 
pirolisis pada suhu 300-400°C 

- Centrifugal Blower = Media penghisap asap hasil pirolisis 
tempurung kelapa dengan air flow sebesar 280 CMH  

- Cyclone Separator = Ruangan bagi asap hasil pirolisis 
tempurung kelapa difiltrasi dengan bantuan glasswool dan 
centrifugal blower menggunakan prinsip cyclone separator  

- Tabung Distilasi = Tabung yang berfungsi sebagai wadah 
penampung asap cair grade C sekaligus tabung yang 
digunakan untuk proses distilasi dari asap cair grade C 
menjadi grade B dengan suhu 90-95°C 

- Tabung Kondensasi = Tabung yang berfungsi untuk 
melakukan proses kondensasi pada uap yang telah 
dihasilkan sebelumnya untuk menjadi asap cair 

- Tabung Adsorpsi = Tabung yang digunakan untuk proses 
adsorpsi asap cair grade B menjadi grade A dengan 

Centrifugal 

Blower 

Cyclone 

Separator 

Tabung 

Distilasi 

Tabung 

Adsorpsi 

Tabung 

Kondensasi 

Ruang 

Pembakaran 
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bantuan zeolit aktif dan arang aktif (dengan perbandingan 
1:2) 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
tempurung kelapa yang telah bersih dan kering sebagai bahan 
baku pembuatan asap cair. Bahan pendukung yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini yaitu glass wool, LPG 3 kg, air suling, 
aquades, alkohol, amplas, dan tisu. 
  

3.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan peneliti, 
maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah 
dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dibatasi pada kegiatan pengukuran dan 
analisa neraca massa proses pembuatan asap cair 
grade C saja, tidak membahas neraca massa proses 
pembuatan asap cair grade B dan grade A 

2. Uji karakteristik fisiko-kimia asap cair grade C hanya 
dilakukan dengan pengujian warna, rendemen, pH, berat 
jenis, dan GCMS 

3. Penelitian ini tidak membahas proses perakitan alat dan 
pengaplikasiannya. 

4. Penelitian ini tidak membahas keberlanjutan program 
penerapan teknologi pada mitra yang bersangkutan. 

  

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dimulai dari tahap identifikasi 
masalah di lapang hingga mengetahui analisa neraca massa 
dan pengujian karakteristik fisiko-kimia asap cair grade C. 
Tahapan prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Tahapan Prosedur Penelitian 

 

3.4.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Proses identifikasi masalah dimulai dengan melakukan 
kunjungan dan wawancara pada UKM Putra Tunggal. 
Wawancara dilakukan untuk mengetahui profil dan kondisi 
lapang UKM Putra Tunggal. Kondisi lapang UKM Putra Tunggal 
(sebelum adanya teknologi Cyclone Separator) dapat dilihat 
pada Lampiran 1. Setelah mendapatkan fakta-fakta mengenai 
UKM Putra Tunggal, proses perumusan masalah dapat 
dilakukan. Perumusan masalah dari penelitian ini yaitu 
menganalisis neraca massa pada proses pembuatan asap cair 
grade C dan mengetahui uji karakteristik fisiko-kimia asap cair 
grade C dengan teknologi Cyclone Separator. 

 
 
 

Mulai 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Studi Literatur 

Pengujian Karakteristik Fisiko-Kimia Asap Cair Grade C 

Pengukuran dan Analisa Neraca Massa 

 

Selesai 

Pembuatan Asap Cair Grade C  dengan Menggunakan 
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3.4.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari ilmu yang 
berhubungan dengan penelitian. Sumber dalam melakukan 
studi literatur berasal dari text book, jurnal, serta penelitian 
terdahulu. Studi literatur digunakan sebagai sumber yang 
lengkap, terarah, dan terpercaya dalam melakukan penelitian. 
 

3.4.3 Pembuatan Asap Cair Grade C 

Proses pembuatan asap cair dilakukan di UKM Putra 
Tunggal dengan bimbingan Bapak Erik selaku pemilik UKM. 
Proses ini berlangsung selama 3 hari. Proses pembuatan asap 
cair grade C dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3. Proses Pembuatan Asap Cair Grade C dengan Cyclone 
Separator 

Mulai 

Pirolisis pada temperatur 300-400°C selama 48 jam 

Pemisahan dengan Cyclone Separator 280 CMH 

Kondensasi dengan air flow kondensor 1100L/h 

Limbah Tempurung Kelapa 3.000kg 

 

Selesai 

Asap Cair Grade C 
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Keterangan: 
- Limbah Tempurung Kelapa = Sebagai input dalam proses 

pembuatan asap cair grade C. Jumlah limbah tempurung 
kelapa yang digunakan yaitu sebanyak 3 ton dalam sekali 
produksi. Limbah tempurung kelapa yang digunakan adalah 
limbah yang telah kering dan bersih dari serabutnya. 
Limbah tempurung kelapa yang digunakan berasal dari sisa 
produksi PT. Pulau Sumbu (Guntung) yang hanya 
memanfaatkan daging buahnya sebagai bahan baku santan 
instan merek Kara 

- Pirolisis = Proses dekomposisi kimia bahan organik 
(limbah tempurung kelapa) melalui proses pemanasan 
dengan suhu 300-400°C tanpa atau sedikit oksigen selama 
48 jam 

- Cyclone Separator = Proses pemisahan yang 
memanfaatkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Proses 
ini dilakukan untuk memisahkan partikel cair atau padat dari 
aliran gas bawaan sehingga akan menghasilkan asap yang 
lebih bersih dari sebelumnya. Asap akan dipisahkan 
dengan bantuan centrifugal blower dengan air flow sebesar 
280 CMH dan glasswool sebagai media penyaringnya 

- Kondensasi = Proses pelepasan kalor dari suatu sistem 
yang menyebabkan uap (vapor) dapat berubah menjadi cair 
(liquid). Pada proses ini menggunakan kondensor dengan 
air flow 1100L/h 

- Asap Cair Grade C = Sebagai output yang dihasilkan pada 
rangkaian proses tersebut. Output yang dihasilkan dalam 
proses ini yaitu sebanyak 100L dengan total waktu proses 
selama 48 jam 

 

3.4.4 Pengujian Karakteristik Fisik Asap Cair Grade C  

Pengujian karakteristik fisik asap cair grade C berfungsi 
untuk mengetahui kualitas asap cair tersebut. Pada proses 
pengujian karakteristik fisik asap cair grade C, dilakukan di 
Laboratorium Teknologi Agrokimia FTP-UB. Pengujian yang 
dilakukan meliputi warna, rendemen, dan berat jenis. 
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a. Warna 

Pengukuran nilai warna asap cair grade C dilakukan 
dengan menggunakan metode Hunter yang mengukur warna 
berdasarkan 3 dimensi warna yaitu L, a, b. Simbol "a" untuk 
dimensi warna kemerahan dan kehijauan. Simbol "b" untuk 
dimensi warna kekuningan dan kebiruan. Simbol "L" (lightness) 
atau kecerahan (De Man, 1999). Alat yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu Colorimeter tipe PCE-CSM 4. Adapun 
tahapan prosedur uji warna sebagai berikut: 

a. Buka penutup lensa alat dan nyalakan dengan menekan 
tombol “on” 

b. Letakkan asap cair grade C yang telah diwadahi pada 
botol sampel 5ml pada lensa dan tekan tombol “reader” 
di belakang alat 

c. Lalu akan muncul hasil berupa nilai L (semakin 
mendekati “0” cenderung gelap, semakin mendekati 
“100” cenderung terang); nilai A (bila “+” cenderung 
berwarna merah, sedangkan bila “–“ cenderung 
berwarna hijau); nilai B (bila “+” cenderung berwarna 
kuning, sedangkan bila “–“ cenderung berwarna biru); 
nilai C (kontras); dan nilai H atau kepucatan (semakin 
mendekati “0” cenderung berwarna merah, semakin 
mendekati “60” cenderung berwarna kuning, semakin 
mendekati “120” cenderung berwarna hijau, semakin 
mendekati “180” cenderung berwarna cyan, semakin 
mendekati “240” cenderung berwarna biru, dan semakin 
mendekati “300” cenderung berwarna magenta). 

d. Lakukan pengulangan perekaman nilai warna sebanyak 
5x dan hitung rata-rata dan standar deviasi serta catat 
hasilnya 
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Gambar 3.4 Colorimeter PCE-CSM 4 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 

 

b. Rendemen 

Pengujian rendemen dilakukan dengan metode AOAC 
(1999) yang merupakan rasio perbandingan antara berat akhir 
(berat ekstrak yang dihasilkan) dengan berat awal (berat bahan 
baku yang digunakan). Adapun tahapan prosedur uji rendemen 
sebagai berikut: 

a. Mengukur input berupa tempurung kelapa 
b. Mengukur output berupa asap cair grade C 
c. Menghitung rendemen asap cair grade C dengan 

persamaan 4 
 

         
                                  

                                
       ..... (4) 

 
d. Catat hasilnya 

 

c. Berat Jenis 

Pengujian berat jenis pada asap cair grade C 
menggunakan metode piknometer (Arizona et al., 2011). Prinsip 
metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan 
penentuan ruangan yang ditempati cairan ini. Ruang piknometer 

http://www.transinstruments.com/
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dilakukan dengan menimbang air. Alat yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu piknometer 25ml tipe Gay-Lussac dengan 
kode PICNO-M25-C. Adapun tahapan prosedur uji berat jenis 
sebagai berikut: 

a. Timbang piknometer dalam keadaan kosong lalu catat 
(Bp) 

b. Isi piknometer dengan air suling dan timbang bobotnya 
lalu catat (Ba) 

c. Isi piknometer dengan asap cair dan timbang bobotnya 
lalu catat (Bc) 

d. Hitung berat jenis dengan persamaan 5 
 

            
     

     
 .......... (5) 

Keterangan, 
Ba = berat piknometer + air suling (gram) 
Bc = berat piknometer + sampel (gram) 
Bp = berat piknometer kosong (gram) 
 

e. Catat hasilnya 
 

 
Gambar 3.5 Piknometer 25ml 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 

 

 

 

http://www.transinstruments.com/
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3.4.5 Pengujian Karakteristik Kimia Asap Cair Grade C  

Pengujian karakteristik kimia asap cair grade C berfungsi 
untuk komponen kimia yang terdapat pada asap cair tersebut. 
Pada proses pengujian karakteristik kimia asap cair grade C, 
dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia FTP-UB dan PT. 
Gelora Djaja. Pengujian yang dilakukan meliputi pH dan GCMS. 
 

a. Tingkat Keasaman (pH) 

Pengukuran nilai pH asap cair grade C dilakukan dengan 
menggunakan pH meter (Arizona et al., 2011). Prinsip metode 
ini yaitu mengukur potensial elektroda indikator yang 
bergantung pada kepekatan ion-ion tertentu dalam suatu 
larutan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu pH meter 
merek Trans Instruments Senz pH (Scientific). Adapun tahapan 
prosedur uji pH sebagai berikut: 

a. Buka penutup elektroda dan nyalakan dengan menekan 
tombol “on” 

b. Kalibrasi pH meter dengan aquades lalu keringkan 
dengan tisu 

c. Masukkan elektroda pada asap cair grade C dan tekan 
tombol “read”, maka secara otomatis nilai pH akan 
ditampilkan 

d. Lakukan pengulangan perekaman nilai pH sebanyak 5x 
dengan melakukan kalibrasi terlebih dahulu 

e. Hitung rata-rata dan standar deviasi lalu catat hasilnya 

 
Gambar 3.6 pH Meter 

Sumber: http://www.transinstruments.com (2019) 

http://www.transinstruments.com/
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b. Gas Cromatografy Mass Spectrometry (GCMS) 

Uji GCMS asap cair grade C dilakukan dengan 
menggunakan GCMS HP-6890 di Laboratorium PT. Gelora 
Djaja. Prinsip dari uji GCMS adalah suatu pengujian yang 
merupakan kombinasi dari kromatografi gas dan spektrometri 
massa. Hasil pengujian GCMS akan terhubung langsung 
dengan sistem spektrum massa senyawa kimia sehingga dapat 
mengetahui komponen kimia dari suatu zat (Budaraga et al., 
2017). Adapun tahapan prosedur uji GCMS sebagai berikut: 

a. Tekan tombol power untuk mengaktifkan GCMS 
b. Sampel berupa asap cair grade C sebanyak 1 µL 

diinjeksikan ke GCMS yang dioperasikan menggunakan 
kolom kaca dengan panjang 30 m, diameter 0,25 mm, 
dan ketebalan 0,25 µm. Temperatur oven berada pada 
suhu antara 100-300°C dengan laju kenaikan temperatur 
sebesar 10°C/menit. Gas pembawa Helium bertekanan 
10.50 psi, total laju 49.9 mL/menit, dan split ratio sebesar 
50.0:1 

c. Tekan tombol start untuk memulai pengujian. Tunggu 
hingga waktu analisa berakhir 

d. Ketika waktu analisa berakhir, puncak yang dihasilkan 
pada kromatogram akan dicocokkan dengan senyawa 
yang ada pada library sehingga dapat diketahui 
kandungan senyawa di dalam sampel 

e. Catat hasilnya 
 

 
Gambar 3.7 GCMS HP-6890 

Sumber: http://www.aimanalytical.com (2019) 

http://www.aimanalytical.com/
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3.4.6 Analisis Neraca Massa 

Analisa neraca massa pada proses pembuatan asap cair 
grade C dengan teknologi Cyclone Separator dilakukan di UKM 
Putra Tunggal. Pembuatan neraca massa dilakukan dengan 
memantau langsung kondisi di lapang secara rutin dan 
menghitung input-output yang terjadi selama proses 
berlangsung. Adapun tahapan dalam analisa neraca massa 
sebagai berikut: 

a. Kumpulkan data input dan output pada setiap proses 
b. Gambar diagram block. Lalu indikasikan input, proses, 

output, dan scarp (bila ada). Lalu gambar system 
boundary-nya seperti pada Gambar 3.8 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 3.8 Contoh Pembuatan Diagram Block Neraca Massa 
 

c. Tulis semua data yang ada pada diagram block 
d. Pilih satuan yang sesuai dan seragam dari awal proses 

hingga akhir 
e. Buat tabel neraca massa setiap proses dengan 

persamaan: 

                    .......... (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSES 
(F1) 

INPUT  

(F3) 

OUTPUT 

(F2) SCARP 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum UKM Putra Tunggal 

UKM Putra Tunggal merupakan satu-satunya UKM yang 
bergerak di bidang pembuatan asap cair di Kabupaten Malang. 
Lokasinya berada di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, 
Kabupaten Malang, Jawa Timur. Luas lahan produksi sebesar 
80m2. Pemiliki UKM yaitu Bapak Erik. Beliau telah melakukan 
produksi asap cair sejak tahun 2017 silam.  

Pada proses produksinya, input yang digunakan berupa 
limbah tempurung kelapa sebanyak 3 ton. Dibutuhkan waktu 
selama 5 hari untuk menghasilkan 50 liter asap cair grade C dan 
1 ton arang kasar setiap satu kali produksi. Asap cair grade C 
yang dihasilkan masih tercampur abu dengan warna hitam 
pekat dan aroma menyengat. Padahal menurut penelitian 
Kailaku et al. (2016), asap cair grade C berwarna coklat gelap 
dan memiliki aroma yang tajam. Sedangkan arang kasar yang 
dihasilkan UKM Putra Tunggal, dijual ke CV Sekawan Mojokerto 
sebagai bahan baku pembuatan briket dengan harga Rp 
6.000/kg. UKM Putra Tunggal masih menggunakan teknologi 
konvensional dalam menunjang proses produksinya. 

Selama proses produksi, terjadi kebocoran asap di ruang 
pembakaran yang cukup tinggi. Kebocoran asap disebabkan 
oleh penutup ruang pembakaran yang terbuat dari seng tidak 
rapat. Hal tersebut menyebabkan UKM ini mendapat keluhan 
dari warga sekitar mengenai limbah asap pembakaran yang 
dihasilkan. Seperti pada penelitian Wagiman et al., (2014) yang 
menyatakan bahwa, asap yang berasal dari proses pirolisis 
tempurung kelapa merupakan suatu polutan.  Pada proses 
kondensasi di UKM Putra Tunggal, masih belum terdapat media 
pending balik yang baik. Media alir terbuat dari bambu. 
Penampung asap panas terbuat dari plastik. Padahal 
berdasarkan penelitian Nasruddin (2015), salah satu faktor 
penentu nilai rendemen dan kualitas asap cair yaitu mesin dan 
bahan baku yang digunakan pada proses pembuatan asap cair.  

Kondisi lapang UKM Putra Tunggal (saat menggunakan 
teknologi konvensional) dapat dilihat pada Lampiran 1. Dengan 
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adanya kondisi tersebut, serta terdapat permintaan asap cair 
pada UKM Putra Tunggal, maka diterapkanlah mesin pembuat 
asap cair grade C dengan teknologi cyclone separator guna 
meningkatkan kualitas dan rendemen asap cair yang dihasilkan.  
 

4.2 Mesin Pembuat Asap Cair dengan Teknologi Cyclone 
Separator 

 
Mesin pembuat asap cair menggunakan teknologi cyclone 

separator telah dibuat sejak tanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan 
gambar teknik yang telah dirancang sebelumnya. Gambar teknik 
teknologi cyclone separator dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Teknologi ini merupakan gabungan dari beberapa sistem yang 
saling terintegrasi satu sama lain. Mesin ini memiliki dimensi 
panjang rangkaian 1,32m dan tinggi 1,45m. Mesin pembuat 
asap cair grade C dengan teknologi cyclone separator dapat 
dilihat pada Gambar 4.1, sedangkan spesifikasinya dapat dilihat 
pada Tabel 4.1.  

 
Tabel 4.1 Spesifikasi Mesin Pembuat Asap Cair dengan Teknologi 
Cyclone Separator 

Komponen Dimensi Keterangan 

Centrifugal Blower - Air flow 280 CMH 
Tabung Distilasi Diameter 39 Cm Kapasitas tabung 

100 liter  Tinggi 100 Cm 
Tabung 
Kondensasi 

Diameter 39 Cm Panjang pipa 
spiral kondensor 
12 meter  Tinggi 60 Cm 

Tabung Adsorpsi Diameter 29,4 Cm Terdiri dari 2 sekat 
dengan 2 
adsorben berbeda 

 Tinggi 25 Cm 
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Gambar 4.1 Mesin Pembuat Asap Cair dengan Teknologi Cyclone 
Separator 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2018) 
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Uraian proses pembuatan asap cair dengan penerapan 
teknologi cyclone separator adalah sebagai berikut: 
 
1. Pirolisis 

Pirolisis adalah proses pembakaran suatu zat dalam 
keadaan vakum yang mengakibatkan dekomposisi tidak 
teratur pada bahan organik (Wagiman et al., 2014). 
Pembuatan asap cair dimulai dari proses pirolisis 
tempurung kelapa sebanyak 3 ton dengan temperatur 300-
400°C selama 48 jam. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari 
dkk. (2009), bahwa asap cair yang dihasilkan pada 
temperatur 300°C dengan bahan baku serbuk kayu memiliki 
kualitas terbaik. Sedangkan volume terbanyak diperoleh 
pada produk asap cair dari tempurung kelapa dengan 
temperatur pirolisis 350°C. Proses pirolisis tempurung 
kelapa di UKM Putra Tunggal dilakukan di ruang pirolisis 
yang terbuat dari batu bata bersemen dengan dimensi 
panjang x lebar x tinggi berturut-turut sebesar 2,5m x 1,5m 
x 1m. Gambar ruang pirolisis dapat dilihat pada Gambar 
4.2. Output yang dihasilkan pada proses ini berupa asap 
panas yang selanjutnya masuk ke cyclone separator. 

 

 
Gambar 4.2 Ruang Pirolisis 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2018) 
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2. Cyclone Separator 

Asap panas kotor yang dihasilkan dari proses pirolisis, 
akan masuk ke cyclone separator (Gambar 4.3) dengan 
memanfaatkan prinsip putaran sentrifugasi dan gaya 
gravitasi. Pada proses ini, asap akan dipisahkan dari 
partikel pengotor dengan prinsip teknologi cyclone 
separator. Prinsipnya yaitu memisahkan materi 
berdasarkan perbedaan berat molekulnya. Mekanismenya 
dimulai saat asap pirolisis dihisap dengan bantuan 
centrifugal blower dengan air flow sebesar 280 Cubic Meter 
per Hour (CMH) menggunakan prinsip gaya sentrifugal. 
Setelah itu komponen pengotor (asam benzoat, abu, dan 
tar) akan jatuh dan menempel pada glass wool yang berada 
di dinding dalam cyclone menggunakan prinsip gaya 
gravitasi. Komponen pengotor tersebut memiliki berat 
molekul > berat molekul asap panas sehingga dapat 
terpisah dari asap panas. Komponen pengotor yang 
terbentuk dapat dikeluarkan melalui bagian bawah cyclone 
separator.  

Glass wool merupakan filter insulasi yang terbuat dari 
serat fiber bertekstur seperti wool. Material ini memiliki 
beberapa kelebihan diantaranya yaitu elastis (mudah dalam 
penggunaan), ringan, ramah lingkungan, tahan terhadap 
suhu tinggi, dan tidak korosif. Namun material ini juga 
memiliki kelemahan yaitu hanya dapat digunakan sekali tiap 
satu kali produksi. Hal ini dikarenakan dalam satu kali 
produksi, glass wool telah menyaring banyak bahan 
pengotor sehingga tidak dapat digunakan kembali pada 
proses produksi selanjutnya. Sehingga perlu adanya 
pertimbangan kembali untuk menggunakan glass wool 
sebagai filter dari segi biaya.  
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Gambar 4.3 Cyclone Separator 

 
Tujuan asap pirolisis dilewatkan cyclone separator, 

yaitu untuk mengoptimalkan proses kondensasi yang akan 
berdapak pada peningkatan rendemen dan kualitas asap 
cair grade C yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Marinuc and Rus (2011) yang menyatakan 
bahwa, adanya gaya sentrifugal dapat menyebabkan 
partikel padat dengan berat molekul > gas terlempar ke 
dinding dalam siklon, dimana mereka akan kehilangan 
energi dan jatuh ke bawah dengan bantuan gaya gravitasi. 
Sedangkan menurut penelitian Tahir et al. (2017), kekuatan 
centrifugal blower dapat menyebabkan partikel tar 
menyebar dan lengket ke permukaan dinding dalam 
cyclone. Diperkuat dengan penelitian Fathussalam (2019), 
adanya penerapan teknologi cyclone separator pada UKM 
Putra Tunggal dapat meningkatkan kualitas dan rendemen 
asap cair hingga 2x lipat. Setelah itu, asap yang telah 
tersaring akan menuju ke pipa bagian atas cyclone 
separator untuk masuk ke proses kondensasi. 

 

3. Kondensasi 

Proses kondensasi adalah proses pelepasan kalor 
dari suatu sistem yang menyebabkan perubahan dari fase 
gas menjadi fase cair (Yohanes dkk., 2014). Proses ini 
terjadi di tabung kondensasi (kondensor). Kondensor yang 
digunakan terbuat dari pipa stainless steel dengan tinggi 

asap 
pirolisis 
masuk 

partikel 
pengotor 

keluar 

asap 
tersaring 

keluar 
centrifugal 

blower 
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60cm dan diameter 40cm. Tabung ini dapat menampung air 
dingin sebanyak 70L yang berfungsi untuk mendinginkan 
asap panas yang mengalir pada pipa spiral didalamnya. 
Pipa spiral memiliki panjang 12m, tinggi 50cm, diameter 
spiral 35cm, dan air flow sebesar 1100L/h. Kondensor di 
desain demikian agar memiliki luas kontak dengan air 
pendingin yang besar. Menurut Nurkholis dan Siti (2016), 
semakin besar luas permukaan media perpindahan panas, 
maka akan semakin banyak pula uap hasil pembakaran 
yang dapat terkondensasi. Output pada proses ini yaitu 
asap cair grade C.  

 

4.3 Analisis Karakteristik Fisik Asap Cair Grade C 

Kualitas asap cair grade C dapat diketahui dengan 
melakukan analisis karakteristik fisik. Dalam melakukan analisis 
karakteristik fisik, penulis akan membandingkan antara asap 
cair grade C konvensional (tanpa menggunakan cyclone 
separator) dengan asap cair grade C penerapan cyclone 
separator. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui pengaruh 
teknologi cyclone separator terhadap karakteristik fisik asap cair 
grade C. Penulis juga membandingkan dengan standar kualitas 
wood vinegar Jepang. Parameter fisik yang digunakan dalam 
menganalisis asap cair yaitu uji warna, rendemen, dan berat 
jenis.  
 

4.3.1 Warna 

Penampakan luar asap cair grade C yang diproses secara 
konvensional berbeda dengan asap cair yang dihasilkan dengan 
adanya teknologi cyclone separator. Penampakan luar asap cair 
grade C dapat dilihat pada Gambar 4.4. Bila dilihat dari 
penampakan luar, warna asap cair grade C yang dihasilkan 
dengan produksi konvensional cenderung berwarna hitam pekat 
(belum sesuai dengan standar mutu asap cair spesifikasi 
Jepang). Sedangkan warna yang dihasilkan dengan teknologi 
cyclone separator cenderung lebih coklat kekuningan (telah 



 

34 

sesuai dengan standar mutu asap cair spesifikasi Jepang). 
Standar mutu asap cair spesifikasi Jepang pada parameter 
warna yaitu kuning coklat kemerahan (Yatagai, 2002). 

 

 
Gambar 4.4 Penampakan Luar Asap Cair Grade C 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 

 
Selain dilihat dari penampakan luar, warna asap cair 

grade C juga diuji dengan menggunakan Colorimeter tipe PCE-
CSM 4. Pengujian ini dilakukan pengulangan sebanyak lima kali 
untuk mendapatkan hasil yang akurat. Data pengulangan uji 
warna asap cair dengan colorimeter secara rinci dapat dilihat 
pada Lampiran 3. Data tersebut menunjukkan bahwa 
perbedaan teknologi yang digunakan akan memengaruhi warna 
asap cair grade C. Tabel perbedaan hasil uji warna (L*, a*, b*, 
c*, h*) dengan colorimeter pada kedua jenis asap cair dengan 
teknologi produksi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Perbandingan Warna Asap Cair Grade C 

Parameter Asap Cair Konvensional 
Asap Cair Cyclone 

Separator 

L* 14,50 ± 
0,01 

Gelap 14,73 ± 
0,04 

Gelap 

a* 2,86 ± 
0,06 

Cenderung 
Merah 

4,33 ± 
0,28 

Cenderung 
Merah 

b* (-0,21) ± 
0,04 

Cenderung Biru 0,06 ± 
0,08 

Cenderung 
Kuning 

c* 2,87 ± 
0,06 

Kontras 4,26 ± 
0,19 

Kontras 

h* 355,84 ± 
0,89 

Cenderung 
Magenta 

0,81 ± 
0,97 

Cenderung 
Merah 

Cyclone  
Separator 

Konvensional 

http://www.transinstruments.com/
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui pada tingkat 
kecerahan (L*), kedua jenis asap cair tidak cerah atau 
cenderung gelap. Pada nilai (a*), kedua jenis asap cair 
cenderung berwarna merah. Pada nilai (b*), asap cair grade C 
dengan produksi konvensional, cenderung berwarna biru. 
Sedangkan asap cair grade C dengan adanya teknologi cyclone 
separator cenderung berwarna kuning. Pada tingkat 
kekontrasan (c*) warna, kedua jenis asap cair kontras atau 
terdapat perbedaan bila keduanya dibandingkan. Pada tingkat 
kepucatan (h*), asap cair grade C dengan produksi 
konvensional cenderung berwarna magenta. Sedangkan asap 
cair grade C dengan adanya teknologi cyclone separator 
cenderung berwarna merah. Hasil uji warna asap cair grade C 
produksi konvensional, berbeda bila dibandingkan dengan asap 
cair grade C mengunakan teknologi cyclone separator. 
Berdasarkan Tabel 4.2, asap cair grade C produksi 
konvensional cenderung lebih gelap, sedangkan asap cair 
dengan teknologi cyclone separator cenderung lebih cerah.  

Warna pada asap cair dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Faktor pertama yaitu adanya partikel pengotor seperti tar dan 
abu (Budaraga et al., 2016). Hal ini menunjukkan bahwa adanya 
teknologi cyclone separator dapat mengurangi jumlah partikel 
pengotor pada asap cair grade C hingga 23,59%. Diperkuat 
dengan penelitian Alpian dkk. (2014) yang menyatakan bahwa, 
asap cair dengan warna cerah mempunyai kualitas yang lebih 
baik jika dibandingkan dengan asap cair dengan warna gelap. 
Faktor lain yang memengaruhi warna asap cair yaitu suhu 
pirolisis. Suhu pirolisis dapat menyebabkan degradasi (selulosa, 
hemiselulosa, dan lignin) pada tempurung kelapa. Semakin 
tinggi suhu pirolisis, maka semakin gelap warna asap cair yang 
dihasilkan, sehingga partikel pengotor (tar dan abu) yang 
terkandung juga semakin banyak (Wijaya dkk., 2008). Selain 
partikel pengotor dan suhu pirolisis, teknologi yang digunakan 
untuk memproses asap cair juga akan memengaruhi kualitasnya 
(Nasruddin, 2015). 
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4.3.2 Rendemen 

Rendemen asap cair grade C didapatkan dari hasil 
perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang 
digunakan dalam proses produksi asap cair. Input yang 
digunakan berupa limbah tempurung kelapa dengan output 
yang dihasilkan berupa asap cair grade C. Hasil perhitungan 
rendemen dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan 
rendemen asap cair grade C dengan dua proses yang berbeda 
secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4. Perbandingan nilai 
rendemen asap cair grade C produksi konvensional dengan 
asap cair grade C menggunakan teknologi cyclone separator 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Perbandingan Nilai Rendemen Asap Cair Grade C 

Keterangan Produksi 
Konvensional 

Teknologi Cyclone 
Separator 

Input (kg) 3.000 3.000 
Output (L) 50 100 
Rendemen (%) 1,66 3,33 
Waktu (jam) ±120 ±48 

 
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai 

rendemen asap cair grade C produksi konvensional sebesar 
1,66%. Rendemen ini didapatkan dengan adanya proses 
pirolisis 3.000kg limbah tempurung kelapa selama ±120 jam. 
Sedangkan asap cair grade C yang diproduksi menggunakan 
teknologi cyclone separator, memiliki nilai rendemen sebesar 
3,33%. Nilai rendemen tersebut didapatkan dengan proses 
pirolisis 3.000kg limbah tempurung kelapa selama ±48 jam. 
Proses pirolisis dilakukan pada temperatur 300-400°C. Nilai 
rendemen dengan penerapan teknologi cyclone separator, 
sesuai dengan penelitian Susy and Anggraini (2013) yang 
memproduksi asap cair dari limbah tempurung kelapa. Input 
yang digunakan sebanyak 30kg dengan suhu pirolisis 300-
500°C selama 5 jam. Hasil pengujian yang telah dilakukan yaitu 
asap cair memiliki rendemen sebesar 5,24 -11,83%; total 
keasaman (pH) 1,23 - 4,33; dan total phenol 2,92 - 4,62%. 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa adanya 
teknologi cyclone separator yang diterapkan pada UKM Putra 
Tunggal, mampu meningkatkan rendemen asap cair hingga dua 
kali lipat. Peningkatan nilai rendemen disebabkan oleh adanya 
cyclone separator yang dilengkapi dengan centrifugal blower 
280 CMH sehingga partikel pengotor (abu dan tar) dapat 
tersaring hingga 23,59%. Selain itu, adanya perbaikan pada 
ruang pirolisis dan kondensor juga memengaruhi peningkatan 
rendemen. Pada metode konvensional, ruang pirolisis dan 
kondensor masih sederhana dan mengalami kebocoran asap. 
Sedangkan pada teknologi cyclone separator, kebocoran asap 
dapat diminimalisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Nasruddin (2015) bahwa, rendemen dan karakteristik 
asap cair sangat dipengaruhi oleh karakteristik bahan baku, 
teknologi yang digunakan, temperatur, dan waktu pirolisis. 
Adanya perbedaan karakteristik bahan baku dan kondisi operasi 
(waktu, temperatur dan reaktor pirolisis) dapat memperlihatkan 
adanya perbedaan waktu untuk menguapkan sejumlah 
komponen kimia yang terkandung dan terikat di dalam bahan.  
 

4.3.3 Berat Jenis 

Pengujian berat jenis pada asap cair grade C dilakukan 
menggunakan piknometer 25ml tipe Gay-Lussac dengan kode 
PICNO-M25-C. Data hasil pengujian berat jenis secara rinci 
dapat dilihat pada Lampiran 5. Sedangkan perbandingan nilai 
berat jenis antara asap cair grade C produksi konvensional 
dengan asap cair grade C teknologi cyclone separator dapat 
dilihat pada Tabel 4.4.  
 
Tabel 4.4 Perbandingan Nilai Berat Jenis Asap Cair Grade C 

Parameter 
Produksi 

Konvensional 

Teknologi 
Cyclone 

Separator 

Mutu Asap Cair 
Spesifikasi 

Jepang 

Berat Jenis (kg/L) 1,021 1,019 >1,005 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai berat 

jenis asap cair grade C produksi konvensional sebesar 1,021 
sedangkan asap cair grade C yang diproduksi menggunakan 
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teknologi cyclone separator sebesar 1,019. Kedua jenis asap 
cair ini telah sesuai dengan standar mutu asap cair spesifikasi 
Jepang. Hal ini berarti adanya teknologi cyclone separator dapat 
meningkatkan kualitas asap cair grade C. Berat jenis pada asap 
cair menujukkan banyaknya komponen yang terkandung 
didalamnya sehingga dapat mempengaruhi berat asap cair. Nilai 
bobot jenis asap cair dipengaruhi oleh suhu pirolisis dan juga 
bahan baku pembuatan asap cair. Nilai bobot jenis akan 
meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pirolisis. Semakin 
banyak komponen yang terurai, maka nilai bobot jenisnya juga 
akan semakin besar (Sunarsih 2012). Selain suhu pirolisis dan 
bahan baku, kualitas asap cair juga dipengaruhi oleh teknologi 
yang digunakan untuk memproduksi asap cair (Nasruddin, 
2015). 
 

4.4 Analisis Karakteristik Kimia Asap Cair Grade C 

Karakteristik kimia asap cair grade C diuji dengan 
menggunakan pengujian nilai pH dan GCMS. Dalam melakukan 
analisis karakteristik kimia, penulis akan membandingkan antara 
asap cair grade C konvensional (tanpa menggunakan cyclone 
separator) dengan asap cair grade C penerapan cyclone 
separator. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui pengaruh 
teknologi cyclone separator terhadap karakteristik kimia asap 
cair grade C.  
 

4.4.1 Tingkat Keasaman (pH) 

Nilai pH asap cair grade C didapatkan dengan melakukan 
pengujian menggunakan pH meter merek Trans Instruments 
Senz pH (Scientific). Pengujian ini dilakukan pengulangan 
sebanyak lima kali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Data 
hasil pengulangan uji pH secara rinci dapat dilihat pada 
Lampiran 6. Sedangkan perbandingan nilai pH antara asap cair 
grade C produksi konvensional dengan asap cair grade C 
teknologi cyclone separator dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Perbandingan Nilai pH Asap Cair Grade C 

Parameter 
Produksi 

Konvensional 

Teknologi 
Cyclone 

Separator 

Mutu Asap Cair 
Spesifikasi 

Jepang 

Tingkat 
Keasaman (pH) 

4,40 3,16 ± 0,55 1,50 – 3,70 

 
 Pengukuran nilai pH pada asap cair bertujuan untuk 
mengetahui tingkat proses penguraian bahan baku yang terjadi 
pada proses pirolisis. Nilai pH pada asap cair dihasilkan dari 
proses dekomposisi komponen hemiselulosa pada tempurung 
kelapa yang menghasilkan asam organik seperti asam asetat 
(Sutin, 2008). Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai 
pH asap cair grade C produksi konvensional sebesar 4,40 
(belum sesuai dengan standar mutu asap cair spesifikasi 
Jepang). Sedangkan nilai pH asap cair grade C dengan 
teknologi cyclone separator sebesar 3,16 (telah sesuai dengan 
standar mutu asap cair spesifikasi Jepang). 
 Nilai pH pada asap cair cyclone separator lebih rendah 
(lebih asam) dibandingkan asap cair konvensional. Hal ini juga 
dibuktikan dengan adanya uji GCMS dengan total kandungan 
asam (baik fenol maupun asam lain) pada asap cair cyclone 
separator sebanyak 80,39%, sedangkan asap cair konvensional 
hanya 55,23%. Dengan adanya teknologi cyclone separator, 
senyawa asam benzoat dapat tertahan sebanyak 14,24%. 
Sehingga teknologi cyclone separator dapat menghasilkan asap 
cair dengan kualitas yang lebih baik daripada konvensional. 
Menurut Haji dkk. (2006), bila nilai pH asap cair rendah, berarti 
memiliki kualitas yang tinggi, terutama bila digunakan sebagai 
pengawet makanan. Selain itu, sifat antibakteri yang dimiliki juga 
semakin tinggi (Nurhayati dkk., 2006). Nilai pH yang rendah bila 
diaplikasikan pada proses pengawetan, maka mikroba atau 
bakteri sebagai obstruksi cenderung tidak dapat bertahan hidup 
dan berkembang biak dengan baik (Budaraga et al., 2016).  
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4.4.2 Gas Cromatografy Mass Spectrometry (GCMS) 

Uji GCMS asap cair grade C dilakukan menggunakan 
GCMS HP-6890. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, terdapat 
22 komponen turunan yang terkandung didalam asap cair 
konvensional. Sedangkan pada asap cair teknologi cyclone 
separator, terdapat 20 komponen turunan. Grafik dan tabel hasil 
pengujian GCMS kedua asap cair grade C yang diproduksi 
dengan cara berbeda dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Komponen turunan pada Lampiran 7, dapat digolongkan 
berdasarkan gugus fungsinya. Tabel penggolongan gugus 
fungsi asap cair grade C, dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6 Penggolongan Gugus Fungsi Asap Cair Grade C 

 

Senyawa 

Gugus Fungsi Asap  
Cair Grade C 

Asap 
Cair 

Grade 
C F

e
n

o
l 

K
a
rb

o
n

il
 

E
s
te

r 

S
ik

lo
a
lk

e
n

 

A
lk

o
h

o
l 

A
lk

o
k
s
i 

A
s
a
m

 

K
o

n
v
e
n

s
io

n
a
l 

Phenol √       

3-Hexene, 3,4-dimethyl  √      

Phenol, 2-methyl √       

Phenol, 4-methyl √       

2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-
one 

   √   
 

Phenol, 2-methoxy √     √  

Phenol, 2,3-dimethyl √       

Phenol, 3-ethyl √       

2,5-Xylenol √       

Phenol, 2-methoxy-4-methyl √     √  

Phenol, 4-ethyl-2-methoxy √     √  

2,3-Dihydro-1H-inden-1-one       √ 

Phenol, 2,6-dimethoxy √     √  

Vanillin √  √     
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Senyawa 

Gugus Fungsi Asap  
Cair Grade C 

Asap 
Cair 

Grade 
C F

e
n

o
l 

K
a
rb

o
n

il
 

E
s
te

r 

S
ik

lo
a
lk

e
n

 

A
lk

o
h

o
l 

A
lk

o
k
s
i 

A
s
a
m

 

Benzoic acid, 2,5       √ 

Benzoic acid, 2,4       √ 

3-Hydroxy-4-methoxybenzoic 
acid 

 √    √ 
√ 

Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl) 

√ √   √ √ 
 

Benzoic acid, 4-hydroxy-3-
methoxy 

 √    √ 
√ 

2,3,5-Trimethoxytoluene √     √ √ 

Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-
propenyl) 

√  √   √ 
 

2-Ethyldiphenylmethane √       

C
y
c
lo

n
e
 S

e
p

a
ra

to
r 

4,4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-
one 

   √    

Phenol √       

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-
dimethyl 

   √    

Phenol, 2-methyl √       

Phenol, 4-methyl √       

Phenol, 2-methoxy √     √  

Phenol, 2,6-dimethyl √       

2-Cyclopenten-1-one, 3-ethyl-
2-hydroxy 

 √  √    

Phenol, 2,4-dimethyl √       

Phenol, 3-ethyl √       

Phenol, 2-methoxy-3-methyl √     √  

Phenol, 4-methoxy-3-methyl √     √  

Phenol, 2-methoxy-4-methyl √     √  

Phenol, 4-ethyl-2-methoxy √     √  

Phenol, 2,6-dimethoxy √     √  
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Senyawa 

Gugus Fungsi Asap  
Cair Grade C 

Asap 
Cair 

Grade 
C F

e
n

o
l 

K
a
rb

o
n

il
 

E
s
te

r 

S
ik

lo
a
lk

e
n

 

A
lk

o
h

o
l 

A
lk

o
k
s
i 

A
s
a
m

 

2H-Pyran-2,4(3H)-dione, 3-
acetyl-6-methyl 

√      √ 

Phenol, 2-methoxy-4-(1-
propenyl)-,(E) 

√  √   √  

2,3,5-Trimethoxytoluene 
Benzene , 1,2,5-trimethoxy-3-
methyl 

√     √ √ 

2-Methoxy-4-propyl-phenol √  √   √  

Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-
propenyl) 

√  √   √  

 
Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa urutan gugus fungsi 
tertinggi pada asap cair konvensional yaitu: senyawa fenol, 
alkoksi, asam, karbonil, ester, sikloalken, dan alkohol. 
Sedangkan urutan gugus fungsi tertinggi asap cair dengan 
teknologi cyclone separator yaitu: senyawa fenol, alkoksi, 
sikloalken, asam, ester, dan karbonil. Gugus fungsi tersebut 
dapat dikelompokkan berdasarkan persen areanya untuk 
memudahkan dalam pembacaan. Tabel gugus fungsi asap cair 
grade C dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 Gugus Fungsi Asap Cair Grade C 

Nama Senyawa 

Persen Area (%)  

Konvensional 
Cyclone 

Separator 

Gugus Fungsi Fenol 
Phenol 11,45 21,26 
Phenol, 2-methyl 1,25 2,61 
Phenol, 4-methyl 1,72 2,28 
Phenol, 2-methoxy 6,32 21,21 
Phenol, 2,3-dimethyl 0,40 - 
Phenol, 3-ethyl 0,69 0,42 
2,5-Xylenol 0,24 - 
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Nama Senyawa 

Persen Area (%)  

Konvensional 
Cyclone 

Separator 

Phenol, 2-methoxy-4-methyl 2,75 8,80 
Phenol, 4-ethyl-2-methoxy 0,67 5,67 
Phenol, 2,6-dimethoxy 12,90 14,15 
Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-
propenyl) 

0,92 0,47 

2-Ethyldiphenylmethane 1,42 - 
Phenol, 2,6-dimethyl - 0,40 
Phenol, 2,4-dimethyl - 1,13 
Phenol, 2-methoxy-3-methyl - 0,61 
Phenol, 4-methoxy-3-methyl - 0,84 
Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-
(E) 

- 0,54 

TOTAL 40,73 80,39 
 
Gugus Fungsi Alkoksi 
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid 9,35 - 
2,3,5-Trimethoxytoluene 8,20 - 
2,3,5-Trimethoxytoluene Benzene 
1,2,5-trimethoxy-3-methyl 

- 4,75 

2-Methoxy-4-propyl-phenol  - 0,58 
TOTAL 17,55 5,33 
 
Gugus Fungsi Asam 
2,3-Dihydro-1H-inden-1-one 0,26 - 
Benzoic acid, 2,5 6,47 - 
Benzoic acid, 2,4 7,25 - 
Benzoic acid, 4-hydroxy-3-
methoxy 

0,52 - 

TOTAL 14,50 0 
   
Gugus Fungsi Ester   
Vanillin 0,60 - 
TOTAL 0,60 0 
   
Gugus Fungsi Alkohol 
Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl) 

0,51 - 

2H-Pyran-2,4(3H)-dione, 3-acetyl-
6-methyl 

- 6,29 

TOTAL 0,51 6,29 
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Nama Senyawa 

Persen Area (%)  

Konvensional 
Cyclone 

Separator 

Gugus Fungsi Karbonil 
3-Hexene, 3,4-dimethyl 0,24 - 
TOTAL 0,24 0 
   
Gugus Fungsi Sikloalken   
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one 0,21 - 
2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl - 0,40 
2-Cyclopenten-1-one, 3-ethyl-2-
hydroxy 

- 0,41 

TOTAL 0,21 2,26 

 
Dari Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa terdapat tiga gugus fungsi 
dominan yaitu kelompok senyawa fenol, alkoksi, dan asam. 
Sesuai dengan penelitian Hadanu and Daniel (2016) yang 
menyatakan bahwa, senyawa dalam asap cair terbagi menjadi 
tiga gugus fungsi dominan diantaranya yaitu: asam karboksilat, 
fenol, dan karbonil. Selain tiga gugus fungsi tersebut, terdapat 
beberapa gugus fungsi lain seperti: alkohol, lakton, dan 
hidrokarbon. Perbandingan gugus fungsi dominan pada asap 
cair grade C dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Perbandingan Gugus Fungsi Dominan Asap Cair Grade C  

No. Senyawa 

Persen Area (%) 

Konvensional 
Cyclone 

Separator 
Budaraga et al. 

(2016) 

1. Fenol 40,73 80,39 47,07 
2. Alkoksi 17,55 5,33 5,40 
3. Asam  14,50 0 15,52 

 
Berdasarkan Tabel 4.8, terdapat tiga komponen dominan 

penyusun asap cair grade C yaitu senyawa fenol, alkoksi, dan 
asam. Nilai persen area senyawa fenol pada asap cair 
menggunakan teknologi cyclone separator sebesar 80,39% 
yang berarti mengalami peningkatan hingga 2x lipat bila 
dibandingkan dengan asap cair konvensional (40,73%) dan 
asap cair penelitian terdahulu (47,07%). Sedangkan nilai persen 
area senyawa alkoksi pada asap cair konvensional (17,55%), 
lebih tinggi daripada asap cair teknologi cyclone separator 
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(5,33%) dan asap cair penelitian terdahulu (5,40%). Pada 
senyawa asam, persen area penelitian terdahulu (15,52%) lebih 
tinggi daripada asap cair konvensional (14,50%) dan asap cair 
teknologi cyclone separator (0).  

Adanya perbedaan tersebut, disebabkan oleh perbedaan 
jenis bahan baku dan metode pirolisisnya (Budaraga et al., 
2017). Hal ini menunjukkan bahwa adanya teknologi cyclone 
separator dapat meningkatkan kualitas asap cair grade C 
dengan meningkatnya jumlah fenol hingga 2x lipat sebagai 
komponen dominan dalam asap cair. Diperkuat dengan 
pengujian yang dilakukan oleh Budaraga et al. (2016) yang 
menyatakan bahwa, komponen dominan dalam asap cair yaitu 
fenol dengan persen area 39% dan asam asetat dengan persen 
area 34,94%. Sedangkan menurut penelitian Hadanu and 
Daniel (2016), komponen pada asap cair terdiri dari fenol 
dengan total persen area 90,75%; alkohol dengan total persen 
area 38,50%; dan alkoksi dengan total persen area 36,70%. 

Fenol dan turunannya adalah komponen dominan dalam 
asap cair yang dihasilkan dari proses pirolisis lignin pada 
tempurung kelapa (Budaraga et al., 2016). Komponen fenol 
penting dalam menciptakan cita rasa asap cair (Montazeri et al., 
2013). Selain itu, fenol juga penting untuk menghasilkan aroma 
yang berperan dalam produk pengasapan (Kasim dkk., 2015). 
Komponen fenol mengandung antimikroba dan antioksidan 
karena dapat membunuh mikroba pembusuk pada makanan 
(Budaraga et al., 2016).  

Sedangkan senyawa asam organik dapat memengaruhi 
rasa, warna, dan tekstur suatu makanan (Montazeri et al., 
2013). Diperkuat dengan penelitian Kasim dkk. (2015) yang 
menyatakan bahwa, asam berperan dalam mutu organoleptik 
asap cair secara keseluruhan. Sedangkan pada senyawa 
alkoksi dan turunannya, bersifat racun bila dikonsumsi oleh 
manusia atau dapat dikatakan belum foodgrade. Sehingga 
fungsi dari asap cair grade C yaitu sebagai pengawet kayu, 
koagulan karet, dan penyerap bau kotoran hewan (Kailaku et 
al., 2016). 
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4.5 Analisis Neraca Massa 

Analisis neraca massa pada proses pembuatan asap cair 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan input 
menjadi output secara rinci. Input yang digunakan berupa 
tempurung kelapa sebanyak 3.000 kg. Output yang dihasilkan 
berupa asap cair grade C, arang kasar, dan arang halus. Dalam 
menganalisis neraca massa juga akan diketahui temperatur dan 
waktu yang dibutuhkan selama proses produksi asap cair. 
Penulis akan membandingkan antara asap cair grade C 
konvensional (kontrol) dengan asap cair grade C penerapan 
cyclone separator. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui 
perbandingan aliran massa kedua jenis asap cair grade C yang 
diproduksi dengan cara berbeda. 
 

4.5.1 Neraca Massa Asap Cair Grade C Konvensional 
(Kontrol) 
 

Asap cair grade C konvensional, diproduksi dengan 
beberapa proses. Proses pertama yaitu pirolisis tempurung 
kelapa lalu dilanjutkan dengan proses kondensasi asap yang 
dihasilkan. Kondensasi secara konvensional terjadi dengan 
sendirinya (tanpa adanya pendingin balik). Berikut adalah uraian 
neraca massa asap cair grade C konvensional secara rinci: 

 
1. Proses Pirolisis 

Proses pirolisis dilakukan di ruang pirolisis dengan suhu 
sebesar 300-400°C. Proses ini berfungsi untuk mengurai 
bahan baku berupa tempurung kelapa kering. Proses 
pirolisis dengan metode konvensional, membutuhkan waktu 
selama 5 hari. Gambar neraca massa proses pirolisis 
konvensional dapat dilihat pada Gambar 4.5. Sedangkan 
tabel neraca massa proses pirolisis konvensional dapat 
dilihat pada Tabel 4.9. 
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Gambar 4.5 Neraca Massa Proses Pirolisis Konvensional 
 

Tabel 4.9 Neraca Massa Proses Pirolisis Konvensional 

Komponen 

Alur 
Masuk 

Alur Keluar 

F1 (kg) F2 (kg) F3 (kg) F4 (kg) 

Tempurung 
kelapa 

3.000 - - - 

Arang kasar - 1.000 - - 
Abu - - 2 - 
CO2 - - - 1.128 
O2 - - - 742 
H2O - - - 124 
N2 - - - 4 

SUBTOTAL 3.000 1000 2 1998 

TOTAL 3.000 3.000 

 
Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa input yang 
digunakan dalam proses pirolisis berupa tempurung kelapa 
kering sebanyak 3.000kg. Setelah dilakukan proses pirolisis 
dengan suhu 300-400°C selama 5 hari, terdapat 3 jenis 
output. Output pertama berupa arang kasar sebanyak 
1.000kg. Output kedua yaitu scarp berupa abu sebanyak 
2kg. Output lain berupa asap panas yang terdiri dari CO2 
sebesar 1.128kg; O2 sebesar 742kg; H2O sebesar 124kg; 
dan N2 sebesar 4kg. Perhitungan rinci proses pirolisis 
konvensional dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 
 
 
 

Pirolisis F1 

Tempurung kelapa 

3.000 kg 

F4 

Asap panas: 

CO2 = 1.128 kg 

O2 = 742 kg 

H2O = 124 kg 

N2 = 4 kg 

F2 

Arang kasar 1.000 kg 

 

F3 

Abu 2 kg 
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2. Proses Kondensasi 

Proses kondensasi dilakukan di ruang plastik dengan 
bambu sebagai media alirnya. Suhu yang digunakan yaitu 
suhu ruang (25-28°C). Proses ini berfungsi mengubah 
wujud zat gas (asap panas) menjadi zat cair (asap cair). 
Proses kondensasi dengan metode konvensional, 
membutuhkan waktu selama 5 hari. Gambar neraca massa 
proses kondensasi konvensional dapat dilihat pada 
Gambar 4.6. Sedangkan tabel neraca massa proses 
kondensasi konvensional dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Neraca Massa Proses Kondensasi Konvensional 
 
Tabel 4.10 Neraca Massa Proses Kondensasi Konvensional 

Komponen 

Alur 
Masuk 

Alur Keluar 

F4 (kg) F5 (kg) F6 (kg) F7 (kg) 

CO2 1.128 1.098,39 - - 
O2 742 722,52 - - 
H2O 124 120,74 - - 
N2 4 3,90 - - 
Asap Cair 
Grade C 

- - 50,5 - 

Abu - - - 1,95 

SUBTOTAL 1998 1.945,55 50,5 1,95 

TOTAL 1998 1998 

F6 

 
Asap cair grade 

C = 50,5 kg 

 

Kondensasi F4 

Asap panas: 

CO2 = 1.128 kg 

O2 = 742 kg 

H2O = 124 kg 

N2 = 4 kg 

F7 

Abu 1,95 kg 

F5 
Asap panas: 

CO2 = 1.098,39 kg  H2O = 120,74 kg 
O2 = 722,52 kg N2 = 3,90 kg 
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Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa input yang 
digunakan dalam proses kondensasi berupa asap panas 
hasil pirolisis yang terdiri dari CO2 sebesar 1.128kg; O2 
sebesar 742kg; H2O sebesar 124kg; dan N2 sebesar 4kg. 
Setelah dilakukan proses kondensasi dengan suhu ruang 
(25-28°C) selama 5 hari, terdapat 3 jenis output. Output 
pertama berupa asap cair grade C sebanyak 50,5kg. Output 
kedua yaitu scarp berupa abu sebanyak 1,95kg. Output lain 
berupa asap panas yang terdiri dari CO2 sebesar 
1.098,39kg; O2 sebesar 722,52kg; H2O sebesar 120,74kg; 
dan N2 sebesar 3,90kg. Perhitungan rinci proses 
kondensasi konvensional dapat dilihat pada Lampiran 9. 
 

4.5.2 Neraca Massa Asap Cair Grade C Teknologi Cyclone 
Separator 

 
Asap cair grade C dengan teknologi cyclone separator, 

diproduksi dengan beberapa proses. Proses pertama yaitu 
pirolisis tempurung kelapa lalu asap yang dihasilkan akan 
dilakukan proses filtrasi pada cyclone separator. Asap bersih 
yang dihasilkan akan lanjut ke proses kondensasi. Berikut 
adalah uraian neraca massa asap cair grade C dengan 
teknologi cyclone separator secara rinci: 

 
1. Proses Pirolisis 

Proses pirolisis dilakukan di ruang pirolisis dengan suhu 
sebesar 300-400°C. Proses ini berfungsi untuk mengurai 
bahan baku berupa tempurung kelapa kering. Proses 
pirolisis dengan teknologi cyclone separator, membutuhkan 
waktu selama 2 hari. Gambar neraca massa proses pirolisis 
cyclone separator dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
Sedangkan tabel neraca massa proses pirolisis cyclone 
separator dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Gambar 4.7 Neraca Massa Proses Pirolisis Cyclone Separator 
 
Tabel 4.11 Neraca Massa Proses Pirolisis Cyclone Separator 

Komponen 

Alur 
Masuk 

Alur Keluar 

F1 (kg) F2 
(kg) 

F3 
(kg) 

F4 
(kg) 

F5 (kg) 

Tempurung 
kelapa 

3.000 - - - - 

Arang kasar - 1.000 - - - 
Arang halus - - 350 - - 
Abu - - - 1,65 - 
CO2 - - - - 930,6 
O2 - - - - 612,15 
H2O - - - - 102,3 
N2 - - - - 3,3 

SUBTOTAL 3.000 1000 350 1,65 1.648,35 

TOTAL 3.000 3.000 

 
Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa input yang 
digunakan dalam proses pirolisis berupa tempurung kelapa 
kering sebanyak 3.000kg. Setelah dilakukan proses pirolisis 
dengan suhu 300-400°C selama 2 hari, terdapat 4 jenis 
output. Output pertama berupa arang kasar sebanyak 
1.000kg. Output kedua berupa arang halus sebanyak 
350kg. Output ketiga yaitu abu sebanyak 1,65kg. Output 
lain berupa asap panas yang terdiri dari CO2 sebesar 930,6; 
O2 sebesar 612,15kg; H2O sebesar 102,3kg; dan N2 
sebesar 3,3kg. Perhitungan rinci proses pirolisis cyclone 
separator dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Pirolisis F1 

Tempurung kelapa 

3.000 kg 

F5 

Asap kotor: 

CO2 = 930,6 kg 

O2 = 612,15 kg 

H2O = 102,3 kg 

N2 = 3,3 kg 

 

F2 

Arang kasar 

1.000 kg 

F3 

Arang halus 

350 kg 

F4 

Abu 

 1,65 kg 
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2. Proses Filtrasi menggunakan Cyclone Separator 

Proses filtrasi asap panas dilakukan di cyclone separator. 
Proses ini berfungsi untuk menyaring asap panas kotor 
hasil pirolisis, guna meningkatkan kualitas asap cair grade 
C yang akan dihasilkan nanti. Proses ini dilakukan selama 2 
hari. Gambar neraca massa proses filtrasi dengan cyclone 
separator dapat dilihat pada Gambar 4.8. Sedangkan tabel 
neraca massa proses filtrasi dengan cyclone separator 
dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.8 Neraca Massa Proses Filtrasi dengan Cyclone 
Separator 

 
Tabel 4.12 Neraca Massa Proses Filtrasi dengan Cyclone 
Separator 

Komponen 

Alur 
Masuk 

Alur Keluar 

F5 (kg) F6 (kg) F7 (kg) 

CO2 930,6 - 709,71 
O2 612,15 - 466,85 
H2O 102,3 - 78,02 
N2 3,3 - 2,52 
Komponen 
pengotor 

- 391,25 - 

SUBTOTAL 1.648,35 391,25 1.257,10 

TOTAL 1.648,35 1.628,35 

 
Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa input yang 
digunakan dalam proses pirolisis berupa asap kotor hasil 
pirolisis yang terdiri dari CO2 sebesar 930,6; O2 sebesar 

Filtrasi dengan 

Cyclone Separator 

F6 

Komponen 

pengotor 391,25 kg 

F7 

Asap bersih: 

CO2 = 709,71 kg 

O2 = 466,85 kg 

H2O = 78,02 kg 

N2 = 2,52 kg 

 

F5 

Asap kotor: 

CO2 = 930,6 kg 

O2 = 612,15 kg 

H2O = 102,3 kg 

N2 = 3,3 kg 
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612,15kg; H2O sebesar 102,3kg; dan N2 sebesar 3,3kg. 
Setelah dilakukan proses filtrasi dengan cyclone separator 
selama 2 hari, terdapat 3 jenis output. Output pertama 
berupa komponen pengotor sebanyak 390kg. Senyawa 
pengotor tersebut terdiri dari senyawa asam benzoat yang 
dalam pengujian GCMS asap cair konvensional terdeteksi, 
namun pada asap cair dengan cyclone separator sudah 
tidak terdeteksi (hilang). Senyawa tersebut ialah 9,35% 3-
Hydroxy-4-methoxybenzoic acid; 6,47% Benzoic acid, 2,5; 
7,25% Benzoic acid, 2,4; dan 0,52% Benzoic acid,4-
hydroxy-3-methoxy. Output kedua yaitu abu sebanyak 
1,25kg. Output lain berupa asap panas bersih yang terdiri 
dari CO2 sebesar 709,71kg; O2 sebesar 466,85kg; H2O 
sebesar 78,02kg; dan N2 sebesar 2,52kg. Perhitungan rinci 
proses filtrasi dengan cyclone separator dapat dilihat pada 
Lampiran 11. 

 

3. Proses Kondensasi 

Proses kondensasi dilakukan di kondensor dengan suhu 25-
28°C. Proses ini berfungsi mengubah wujud zat gas (asap 
panas bersih) menjadi zat cair (asap cair). Proses 
kondensasi dengan teknologi cyclone separator, 
membutuhkan waktu selama 2 hari. Gambar neraca massa 
proses kondensasi cyclone separator dapat dilihat pada 
Gambar 4.9. Sedangkan tabel neraca massa proses 
kondensasi cyclone separator dapat dilihat pada Tabel 4.13. 
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Gambar 4.9 Neraca Massa Proses Kondensasi Cyclone Separator 
 
Tabel 4.13 Neraca Massa Proses Kondensasi Cyclone Separator 

Komponen 

Alur 
Masuk 

Alur Keluar 

F7 (kg) F8 (kg) F9 (kg) F10 (kg) 

CO2 709,71 652,04 - - 
O2 466,85 428,91 - - 
H2O 78,02 71,68 - - 
N2 1,25 2,31 - - 
Asap Cair 
Grade C 

- - 101 - 

Abu - - - 1,16 

SUBTOTAL 1.257,10 1.154,94 101 1,16 

TOTAL 1.257,10 1.257,10 

 
Berdasarkan Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa input yang 
digunakan dalam proses kondensasi berupa asap panas 
bersih yang telah melalui proses filtrasi dengan cyclone 
separator, yang terdiri dari CO2 sebesar 709,71kg; O2 
sebesar 466,85kg; H2O sebesar 78,02kg; dan N2 sebesar 
1,25kg. Setelah dilakukan proses kondensasi dengan suhu 
25-28°C selama 2 hari, terdapat 3 jenis output. Output 
pertama berupa asap cair grade C sebanyak 101kg. Output 
kedua yaitu abu sebanyak 1,16kg. Output lain berupa asap 

F9 

Asap cair grade  

C = 101 kg 

 

Kondensasi F7 

Asap panas: 

CO2 = 709,71 kg 

O2 = 466,85 kg 

H2O = 78,02 kg 

N2 = 1,25 kg 

F10 

Abu 1,16 kg 

F8 
Asap panas: 

CO2 =  652,04 kg  H2O = 71,68 kg 
O2 = 428,91 kg N2 =  2,31 kg 
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panas yang terdiri dari CO2 sebesar 652,04kg; O2 sebesar 
428,91kg; H2O sebesar 71,68kg; dan N2 sebesar 2,31kg. 
Perhitungan rinci proses kondensasi cyclone separator 
dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

4.6 Kebermanfaatan Bagi UKM Putra Tunggal 

Adanya penerapan teknologi cyclone separator, telah 
memberi kebermanfaatan bagi UKM Putra Tunggal secara 
keseluruhan. Selain meningkatkan kualitas, adanya teknologi 
cyclone separator pada UKM Putra Tunggal, juga meningkatkan 
UKM ini dari segi teknis maupun ekonomi. Tabel 
kebermanfaatan bagi UKM Putra Tunggal dapat dilihat pada 
Tabel 4.14. 
 
Tabel 4.14 Kebermanfaatan Bagi UKM Putra Tunggal 

Indikator Konvensional 

Adanya 
Penerapan 

Cyclone 
Separator 

Peningkatan 

Waktu produksi 120 jam 48 jam 60% lebih 
cepat 

Volume 
produksi (asap 
cair grade C) 

50 liter 100 liter 100% lebih 
banyak 

Harga jual 
produk (tiap 
produksi) 

Rp 6.225.000 Rp 12.700.000 Meningkat 2x 
lipat 

Produk yang 
dihasilkan 

- Arang kasar 
- Asap cair 

grade C 

- Arang kasar 
- Arang halus 
- Asap cair 

grade C 

Diversifikasi 
produk 
bertambah 1 

 
Penerapan teknologi cyclone separator pada UKM Putra 

Tunggal, mampu mempercepat waktu produksi hingga 60% 
lebih cepat dengan volume produksi berupa asap cair grade C 
yang meningkat 100%. Disamping itu, harga jual tiap produk 
yang dijual oleh UKM Putra Tunggal juga meningkat hingga 2x 
lipat (Lampiran 13). Produk yang dihasilkanpun juga bertambah 
satu varian produk yaitu arang halus. 
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Adanya teknologi cyclone separator, juga membuahkan 
respon yang baik bagi UKM Putra Tunggal. Menurut Bapak Erik 
selaku pemilik UKM, dengan warna yang cenderung lebih 
terang dapat meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu 
harga yang ditawarkan juga hanya selisih Rp 2.500/5L lebih 
tinggi jika menggunakan teknologi cyclone separator daripada 
produksi konvensional. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa adanya penerapan teknologi cyclone 
separator dapat memengaruhi neraca massa proses pembuatan 
asap cair grade C. Terdapat perbedaan yang signifikan pada 
proses filtrasi menggunakan cyclone separator. Adanya cyclone 
separator mampu menyaring komponen pengotor (asam 
benzoat, tar, dan abu) hingga 23,59%. Selain itu, dengan input 
yang sama yaitu 3.000kg tempurung kelapa akan menghasilkan 
output yang berbeda. Dengan penerapan teknologi cyclone 
separator dapat menghasilkan 100L asap cair grade C, 
sedangkan dengan metode konvensional hanya menghasilkan 
50L asap cair grade C. 

Kesimpulan lain yang didapatkan, yaitu adanya 
penerapan teknologi cyclone separator dapat memengaruhi 
karakteristik fisiko-kimia asap cair grade C. Pada uji fisik 
parameter warna, asap cair konvensional lebih gelap dengan 
nilai L*: 14,50±0,01; a*: 2,86±0,06; b*: (-0,21)±0,04; c*: 
2,87±0,06; dan h*: 355,84±0,89. Sedangkan warna asap cair 
cyclone separator lebih terang dengan nilai L*: 14,73±0,04; a*: 
4,33±0,28; b*: 0,06±0,08; c*: 4,26±0,19; dan h*: 0,81±0,97. 
Rendemen asap cair konvensional hanya 1,66%, sedangkan 
rendemen asap cair cyclone separator menjadi 3,33% 
(meningkat 2x lipat). Nilai berat jenis asap cair konvensional 
sebesar 1,021 dan asap cair cyclone separator sebesar 1,019. 
Nilai pH asap cair konvensional sebesar 4,40 dan asap cair 
cyclone separator sebesar 3,16±0,55. Berdasarkan hasil uji 
GCMS asap cair konvensional memiliki gugus fungsi dominan 
berupa 40,73% fenol; 17,55% alkoksi; dan 14,50% asam. Pada 
asap cair cyclone separator memiliki gugus fungsi dominan 
berupa 80,39% fenol dan 5,33% alkoksi.  
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5.2 Saran 

Pada penelitian selanjutnya, glass wool sebagai filter 
pada cyclone separator perlu dipertimbangkan kembali dari segi 
biaya. Selain itu, asap cair grade C yang dihasilkan juga perlu 
dilakukan pengujian lanjutan seperti uji KHM dan KBM. 
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