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RINGKASAN 
Besi merupakan logam yang paling berbahaya apabila minyak pelumas 

tersebut tetap digunakan pada pengoperasian mesin. Jika pada permukaan mesin 
yang begerak terdapat pelumas yang mengandung besi akan meningkatkan 
keausannya.Berdasarkan hal tersebut, agar minyak pelumas dapat dimanfaatkan 
kembali dilakukan pengurangan kadar sedimen dan air dengan sentrifugasi. 
Sedangkan untuk pengurangan kadar logam besi dilakukan proses ekstraksi besi 
yang ada dalam minyak pelumas bekas dan salah satu metode dengan 
menggunakan asam nitrat (fasa cair). 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : melakukan proses penghilangan 
polutan besi (Fe) dengan menggunakan asam nitrat dan untuk mengetahui besar 
zat pengotor yang dapat dihilangkan dari minyak pelumas bekas. 
 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekatronik Universitas Brawijaya, 
di Laboratorium Kimia Analitik Universitas Brawijaya dan Laboratorium Jurusan 
Teknik Mesin Universitas Brawijaya mulai bulan Desember 2008. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dimana dilakukan 
percobaan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Analisa data akan disajikan 
dalam bentuk grafik. Penelitian ini terdiri dari 4 konsentrasi asam nitrat yaitu 4M, 
5M dan 6M yang diekstraksikan ke dalam minyak pelumas bekas merk Prima XP 
SAE 20W50 dengan masing – masing 3 kali perulangan.  Dari perlakuan tersebut 
akan didapatkan nilai kandungan besi yang mampu terikat, viskositas, endapan air 
dan berat jenis. 
 Pada hasil penelitian ini didapatkan konsentrasi asam nitrat (HNO3)  yang 
paling efektif mengikat ion besi adalah 5M yaitu sebesar 174.33 dari total besi 
yang terkadung 256.22 atau dapat dikatakan mampu mengikat besi sebanyak 
67.96%.. Dari ketiga konsentrasi tersebut dapat diketahui bahwa penambahan 
konsentrasi asam nitrat tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai viskositas minyak 
pelumas.  Bila dibandingkan dengan minyak pelumas sebelum digunakan nilai 
SAE adalah 20W-50, sedangkan pada penelitian didapatkan nilai 10, sehingga 
dapat dikatakan minyak pelumas bekas hasil penelitian mengalami penurunan 
viskositas, tetapi karena minyak pelumas yang digunakan mempunyai pola nilai 
multi grade maka nilai viskositas 10 masih bisa digolongkan dalam SAE 20W-50. 
  Dari data nilai kadar air paling tinggi yang pada konsentrasi 6M sebesar 
4.33% dan kadar air terendah pada konsenrasi 4M sebesar 3.3%. Hal ini 
menunjukkan terdapat hubungan berbanding lurus antara penambahan air 
(pengenceran) asam nirat dengan nilai endapan air yang terukur. Nilai berat jenis 
dari minyak pelumas sebesar 0,8728. Bila dibandingkan dengan minyak pelumas 
sebelum digunakan yaitu 0.8798. Dapat dikatakan bahwa dari nilai berat jenis 
minyak pelumas pegolahan layak untuk digunakan. 
 
Kata kunci : Minyak pelumas bekas, Asam nitrat (HNO3), Viskositas 
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SUMMARY 
 

Ferric will be the most dangerous metal in the lubricant oil if the oil is still 
used in the mechanical operation. If there is lubricant ferric in the surface of the 
moving machine it will accelerate the wearing down of the machine. Accordingly, 
in order to reuse the lubricant oil the sediment content and water should be 
decreased by centrifugation. Whereas, to reduce the ferric content it is needed to 
do ferric extraction process that is in spent lubricant oil—and one of the method is 
done by nitrate acid (liquid phase) 

The purpose of this study is doing the omission process of Ferric (Fe) 
pollutant by using nitrate acid and to know the amount of ommited pollutant in the 
spent lubricant. 
 This study was done in Mechanical Laboratory of Brawijaya University, in 
Analytic Chemical Laboratory of Brawijaya University and Laboratory of 
Mechanical Engineering Department of Brawijaya University, starting from 
December 2008. The method used in this study was experimental method in 
which the experiment was done to get the data required. The data analysis will be 
presented in the graph form. This study consists of 4 nitrate acid concentrations 
that are 4M, 5M, and 6M that are extracted into spent lubricant oil of Prima XP 
SAE 20W50 with 3 repetitions for each. Based on the experiment the bounded 
ferric content value, viscosity, water sedimentation and specific weight were 
obtained. 
 
 This study showed that nitrate acid (HNO3)  concentration that was the 
most effective substance that bounded ferric ion was 5M, it is about 174.33 from 
the ferric total contained 256.22 or can also be said that it can bound ferric for 
about 67.96%. From those three concentrations it was reported that the nitrate acid 
concentration addition did not give any significant effect to the lubricant viscosity 
value. In comparison, before it was used, the SAE lubricant was 20W-50, while 
after the study awas done, it showed 10. Therefore, it may be said that the spent 
lubricant of the experiment underwent viscosity decreasing, however it has multi-
grade value pattern of 10 since it was grouped into SAE 20W-50. 
  The data obtained in this study showed that the highest water content of 
6M concentration was 4.33% and the lowest was on 4M that was 3.3%. Thus, it 
showed that there is directly proportional relationship between the nitrate acid 
water addition (dilution) and measured water sedimentation value. The specific 
weight value of lubricant oil was 0.8728 (after use) and 0.8798 (before use). In 
short, the processing lubricant oil is properly used. 
 
Keyword: Spent lubricant oil, Nitrate acid (HNO3), Viscosity 
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I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Suatu sistem bergerak sangat memerlukan pelumasan untuk mengurangi 

gesekan antara permukaan sekecil mungkin. Sistem gerak yang dimaksud adalah 

alat atau kendaraan yang dapat bergerak dengan diputar atau digeser untuk 

keperluan tertentu. Dan hal itu telah dilakukan orang sejak ribuan tahun yang lalu, 

yang  diketahui dengan digunakannya bermacam-macam sistem gerak untuk 

memenuhi kebutuhan manusia.  

Pemakaian minyak pelumas terus bertambah seiring dengan 

perkembangan teknologi mesin. Tuntutan atas jenis, mutu dan kinerja minyak 

pelumas meningkat dan beragam baik dari bahan dasar minyak bumi maupun 

sintesis. Minyak pelumas yang dijual di pasar harus memenuhi kriteria (standar) 

yaitu pemenuhan uji kerja yang sempurna terhdap mesin yang meliputi sifat kimia 

dan sifat fisika tertentu serta sesuai dengan klasifikasi menurut penggunaannya. 

Pemakaian minyak pelumas menjadikan kinerja mesin akan lebih baik, 

meskipun demikian pada kondisi dan operasi mesin yang normal, sedikit 

pengenceran minyak pelumas yang terjadi. Pengenceran menyebabkan turunnya 

viskositas yang dapat mempercepat terjadinya keausan dan menimbulkan 

terbentuknya endapan dan karat. Keausan dapat menambah unsur logam seperti 

Fe, Cr, Cu dan Sn dalam minyak pelumas setelah digunakan pada mesin. Material 

minyak pelumas bekas bila dibuang sembarangan akan menimbulkan masalah 



lingkungan. Minyak pelumas bekas mengandung sejumlah zat yang bisa 

mengotori udara, tanah dan air. 

Limbah  minyak pelumas bekas tersebut harus dikelola dengan baik.  

Sehingga dengan  usaha daur ulang minyak pelumas bekas ini mampu 

menjadikan produk yang bermanfaat dan tidak lagi menjadi ancaman lingkungan. 

Minyak pelumas bekas dengan kadar logam yang relatif tinggi akan dapat 

dimanfaatkan kembali tergantung kualitas minyak pelumas bekas yang meliputi 

tingkat kontaminan dan kerusakannya. Agar minyak pelumas bekas dapat 

dimanfaatkan kembali maka diperlukan pengurangan kadar sedimen yang 

meliputi karbon dan butiran debu, pengurangan kadar air dan pengurangan kadar 

logam pencemar dalam minyak pelumas bekas.  

Menurut Maleev (1991), di dalam minyak pelumas besi merupakan logam 

yang paling berbahaya apabila minyak pelumas tersebut tetap digunakan pada 

pengoperasian mesin. Jika pada permukaan mesin yang begerak terdapat pelumas 

yang mengandung besi akan meningkatkan keausannya. 

Berdasarkan hal tersebut, agar minyak pelumas dapat dimanfaatkan 

kembali dilakukan pengurangan kadar sedimen dan air dengan pemusingan. 

Sedangkan untuk pengurangan kadar logam besi dilakukan proses ekstraksi besi 

yang ada dalam minyak pelumas bekas dan salah satu metode dengan 

menggunakan asam nitrat (fasa cair). 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penghilangan ion besi (Fe) dari minyak pelumas bekas 

dengan menggunakan asam nitrat ? 

2. Seberapakah besar zat pengotor yang dapat dihilangkan dari minyak 

pelumas bekas ?  

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

1. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung usaha daur ulang.  

2. Mengurangi kontaminan (bahan pencemar) dalam minyak pelumas bekas. 

3. Melakukan proses penghilangan polutan besi (Fe) dengan menggunakan  

asam     nitrat. 

4. Mengetahui besar zat pengotor yang dapat dihilangkan dari minyak 

pelumas bekas. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

 Minyak pelumas bekas yang telah dipisahkan dari pengotornya diharapkan 

memiliki sifat – sifat fisika dan kimia yang mendekati dari minyak pelumas yang 

belum digunakan sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan 

keadaannya. 

 

 

 

 



1.5 Batasan Masalah 

1. Minyak pelumas bekas yang digunakan merk “ Prima XP62 Semi Sintetik 

SAE 20W - 50 “ dari  mobil. 

2. Polutan yang dihilangkan meliputi : endapan air dan logam besi. Polutan 

lain tidak termasuk dalam penelitian ini. 

3. Tidak membahas sifat minyak pelumas secara keseluruhan, tetapi hanya 

meliputi uji viskositas, penentuan kadar endapan air dan berat jenis. 

4. Tidak membahas perubahan reaksi kimia secara spesifik. 

5. Tidak membahas analisa finansial 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Minyak Pelumas 

2.1.1 Pengertian Minyak Pelumas 

Minyak pelumas merupakan hasil destilasi dari minyak bumi pada suhu 

350˚C yang telah mengalami serangkain proses. Minyak bumi hampir seluruhnya 

merupakan rangkaian hidrokarbon. Molekul hidrokarbon dalam minyak pelumas 

adalah jenis parafinik terkandung juga jenis–jenis lain seperti jenis naftenik dan 

aromatik walaupun dalam jumlah yang sedikit (Wartawan, 1983). 

Minyak pelumas  dibuat dari  petroleum. Bahan baku minyak pelumas 

dihasilkan dari destilat berat dan residu hasil sulingan minyak bumi yang telah 

mengalami serangkaian pengolahan untuk memperoleh bahan minyak pelumas 

yang memenuhi persyaratan utamanya. Ketahanan, keausan dan kerusakan 

minyak terutama tergantung dari pelumasnya (Sunarta dan Furuhama, 1995). 

Minyak pelumas petroleum (selanjutnya disebut minyak pelumas saja), 

merupakan campuran dari berbagai jenis hidrokarbon dan bahan kimia dengan 

komposisi yang sangat bervariasi. Minyak pelumas tersusun mayoritas terdiri atas 

elemen–elemen hidrogen dan karbon. Hidrogen dan karbon merupakan elemen 

organik yang membentuk ikatan yang dikenal dengan nama hidrokarbon. Elemen 

hidrokarbon kebanyakan dari tumbuh-tumbuhan (Anonim, 2003). 
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2.1.2 Fungsi minyak pelumas 

Menurut Maleev (1991) suatu pelumas mesin yang ideal harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

1. Memelihara film minyak yang baik pada dinding silinder sehingga mencegah   

keausan berlebih yang ada pada lapisan silinder, torak dan cincin torak 

2. Mencegah pelekatan cincin torak. 

3. Merapatkan kompresi dalam silinder. 

5. Tidak meninggalkan endapan karbon – karbon pada mahkota dan bagian atas 

dari torak dan dalam lubang buang. 

6. Tidak melapiskan plak pada permukaan torak atau silinder. 

7. Mencegah keausan bantalan. 

8.  Mencuci bagian dalam mesin. 

9. Tidak membentuk lumpur, Menyumbat saluran minyak, saringan atau       

meninggalkan endapan dalam pendingin minyak. 

10. Dapat digunakan pada sembarang jenis saringan.  

11. Penggunaannya hemat. 

12. Memungkinkan selang waktu lama antara penggantian. 

13. Mempunyai sifat baik pada start dingin. 

Kenyataannya tidak ada minyak tunggal yang dapat memenuhi persyaratan ini dan 

minyak yang paling mendekati persyaratan paling penting untuk mesin tertentu 

dan kondisi operasi tertentu harus dipilih. 

Gesekan mesin disebabkan oleh permukaan benda kasar tetapi juga oleh 

adesi antara kedua permukaan atau oleh reaksi kimia yang terjadi pada permukaan 



itu. Untuk mengatasi besarnya gesekan itu dapat dikurangi menggunakan pelumas 

yang berfungsi memisahkan dua permukaan yang bersentuhan. Tetapi dalam 

kenyataannya tidak ada gerakan tanpa gesekan karena tidak mudah memperoleh 

pemisahan yang sempurna. Dan gesekan terjadi juga pada permukaan yang 

dilumasi yang disebabkan karena tegangan gesek pada pelumas sendiri. Minyak 

pelumas berfungsi juga sebagai fluida pendingin, pembersih dan penyekat 

(Munandar, 1980).  

Fungsi utama minyak pelumas adalah sebagai pelumas mesin. Selain itu 

minyak pelumas memiliki fungsi lain yang tak kalah penting, yakni antara lain 

sebagai : pendingin, pelindung dari karat, pembersih dan penutup celah pada 

dinding mesin. Semua Fungsi tersebut adalah sangat erat kaitannya sebagai 

pelumas, sehingga minyak pelumas akan membuat gesekan antar komponen di 

dalam mesin bergerak lebih halus dan memudahkan mesin untuk mencapai suhu 

kerja yang ideal. Minyak pelumas juga bertindak sebagai fluida yang 

memindahkan panas ruang bakar yang mencapai 1000˚C – 1600 ˚C ke bagian lain 

mesin yang lebih dingin. Selain itu kandungan aditif dalam minyak pelumas, akan 

membuat lapisan film pada dinding silinder guna melindungi mesin pada saat 

start. Sekaligus mencegah timbulnya karat, sekalipun kendaraan tidak 

dipergunakan dalam waktu yang lama. Disamping itu pula kandungan aditif 

deterjen dalam pelumas berfungsi sebagai pelarut kotoran hasil sisa pembakaran 

agar terbuang saat pergantian minyak pelumas (Anonim, 2001). 

Semua jenis minyak pelumas pada dasarnya sama yaitu sebagai bahan 

pelumas agar mesin berjalan mulus dan bebas gangguan. Sekaligus berfungsi 



sebagai pendingin dan penyekat. Minyak pelumas mengandung lapisan-lapisan 

halus, berfungsi mencegah terjadinya benturan antar logam dengan logam 

komponen mesin seminimal mungkin, mencegah goresan atau keausan. Untuk 

beberapa keperluan tertentu, aplikasi khusus pada fungsi tertentu, minyak pelumas 

dituntut memiliki sejumlah fungsi-fungsi tambahan. Mesin diesel misalnya, secara 

normal beroperasi pada kecepatan rendah tetapi memiliki temperatur yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan Mesin bensin. Mesin diesel juga memiliki kondisi 

kondusif yang lebih besar yang dapat menimbulkan oksidasi pelumas, 

penumpukan deposit dan perkaratan logam-logam bearing (Anonim, 1999). 

Fungsi minyak pelumas untuk melumasi dan mengurangi gesekan semua 

komponen mesin yang bergerak, pendingin, pencuci mesin dari kotoran, 

perapatseal dan kompresi, anti karat, serta berfungsi sebagai peredam bantalan 

atau buffer. Karena itu penggantian minyak pelumasi secara berkala sangat 

penting (Anonim, 2001). 

 

2.1.3 Bahan Minyak Pelumas 

Bahan – bahan yang dapat dibuat menjadi minyak pelumas dapat dibagi 

atas tiga jenis : (Wartawan, 1983) 

1. Bahan yang berasal dari hewan yang sebagai contohnya adalah minyak atau 

minyak ikan, lemak ikan, lemak sapi, lemak kambing, dan lain sebagainya. 

Bahan pelumas dari minyak ini diperkirakan merupakan pelumas yang paling 

tua umurnya. 



2. Bahan dari tumbuh – tumbuhan yang contohnya antara lain adalah minyak 

jarak, minyak kelapa, minyak biji kapas. 

3. Bahan yang berasal dari tambang. Bahan hasil tambang atau mineral yang 

dapat menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai minyak pelumas 

terdiri dari banyak macamnya antara lain minyak bumi dan batu bara. Sebagai 

minyak pelumas  modern saat ini bayak digunakan minyak yang berasal dari 

pengolahan minyak bumi. Minyak pelumas yang berasal dari minyak bumi ini 

dikenal dengan nama minyak mineral. 

Memang terdapat banyak jenis minyak pelumas yang ada di alam, dan 

dapat dibedakan menurut bahan dasar yang digunakan, meliputi : (Sutarti dkk, 

1998)  

1. Minyak pelumas dari tumbuhan / binatang. Gemuk (lemak binatang) telah 

dikenal sejak jaman dahulu untuk melumasi roda pedati. Jenis pelumas ini 

kurang cocok untuk industri karena jumlahnya terbatas, mudah teroksidasi, 

tidak stabil, dan harganya relatif mahal. 

2. Minyak pelumas sintetis (bahan kimia). Jenis minyak ini dipakai sebagai 

pengganti minyak pelumas potreleum karena keterbatasan sifat - sifat minyak 

pelumas potreleum yang akan teroksidasi pada suhu antara 100˚C – 125˚C. 

Minyak pelumas sintetis digunakan digunakan pada peralatan khusus yang 

memerlukan pelumasan dengan daya sangat  kuat atau pelumasan pada suhu 

tinggi. Selain itu, minyak pelumas sintetis juga mempunyai beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan minyak pelumas potreleum yaitu mempunyai 

koefisien kekentalan terhadap suhu rendah, lebih mudah larut, dan tahan api. 



Pada tahun 1929, telah diproduksi secara komersil minyak pelumas sintetis 

dari olefin yang telah dipolimerisasikan. 

3. Minyak pelumas dari minyak bumi (potreleum). Jenis minyak pelumas ini 

ditemukan oleh Leonado da Vinci. Keberadaan minyak bumi di alam cukup 

banyak, dan harga minyak pelumas dari minyak bumi ini relatif lebih murah 

dibandingkan dengan minyak pelumas jenis lain. Maka pemakaian minyak 

pelumas jenis ini sangat luas. 

Dalam pemakaian pada mesin yang paling sering digunakan adalah 

minyak pelumas dari minyak bumi dan minyak pelumas sintetis. Minyak pelumas 

sintetis biasanya terdiri atas polyalphaolifins yang datang dari bagian terbersih 

dari pemilahan dari minyak pelumas mineral, yakni gas. Senyawa ini kemudian 

dicampur dengan minyak pelumas mineral. Inilah mengapa minyak pelumas 

sintetis bisa dicampur dengan minyak pelumas mineral dan sebaliknya. Yang 

demikian disebut dengan minyak pelumas semisintetis. Basis yang paling stabil 

adalah polyol-ester (bukan bahan baju polyester), yang paling sedikit bereaksi bila 

dicampur dengan bahan lain. Minyak pelumas sintetis cenderung tidak 

mengandung bahan karbon reaktif, senyawa yang sangat tidak bagus untuk 

minyak pelumas karena cenderung bergabung dengan oksigen sehingga 

menghasilkan acid (asam). Pada dasarnya, minyak pelumas sintetis didesain untuk 

menghasilkan kinerja yang lebih efektif dibandingkan dengan minyak pelumas 

miner.  

Semua  minyak pelumas baik mineral maupun sintetik mempunyai standar 

API (American Potreleum Institut), namun keunggulan minyak pelumas sintetik 



dibandingkan minyak pelumas mineral yaitu lebih stabil pada temperatur tinggi 

(less volatile) sehingga kadar penguapan rendah. Juga mengontrol  atau mencegah 

terjadinya endapan karbon pada mesin, sirkulasi lebih lancar pada waktu start pagi 

hari/cuaca dingin. Melumasi dan melapisi metal lebih baik dan mencegah terjadi 

gesekan antar logam yang berakibat kerusakan mesin. Selain itu, tahan terhadap 

perubahan oksidasi sehingga lebih ekonomis dan efisien. Mengurangi terjadinya 

gesekan, meningkatkan tenaga dan mesin lebih dingin serta mengandung ditergen 

yang lebih baik untuk membersihkan mesin dari kerak. Sedangkan pelumas 

sintetik biasanya disarankan untuk mesin-mesin berteknologi terbaru (Turbo, 

supercharger, dohc, dan sebagainya) yang juga membutuhkan pelumasan yang 

lebih baik (racing) dimana antara celah part/ logam lebih kecil/sempit/presisi. 

Pada kondisi ini minyak pelumas sintetik yang bisa melapisi dan mengalir 

sempurna. Jadi untuk mesin yang diproduksi tahun 2001 keatas sebaiknya 

menggunakan minyak pelumas yang bertipe sintetik (campuran dengan mineral 

oli) atau fully-synthetic (Anonimous, 1981). 

 

 

2.2. Komposisi minyak pelumas 

2.2.1 Komposisi dasar 

 Komposisi kimia minyak pelumas terdiri dari beberapa campuran 

hidrokarbon, Mulai hidrokarbon sangat encer  (berat molekul 250) sampai dengan 

hidrokarbon sangat kental (berat molekul = 1000). Biasanya berupa campuran 



berbagai hirokarbon yang mempunyai jumlah atom antara 25 - 35, bahkan sampai 

40 atom setiap molekul (Surtati, 1998). 

 Jenis hidrokarbon yang terdapat dalam minyak pelumas adalah  : normal 

parafin, iso parafin, sikloparafin, hidrokarbon aromatis, dan campuran alifatik  

aromatik. 

2.2.2 Komposisi Bahan Tambahan (aditif) 

Minyak pelumas adalah minyak yang unik, karena harus mampu 

memenuhi kinerja pelumasan (mampu menahan beban, fluiditas tinggi, stabil 

terhadap oksidasi, dan sebagainya) tanpa menimbulkan kerusakan terhadap 

peralatan yang dilumasi agar tidak terjadi korosi. 

Biasanya minyak pelumas ditambahkan bahan aditif guna meningkatkan 

mutunya. Sebagai contoh adalah aditif detergen (phenat dan sulfonat) dapat 

menjaga minyak pelumas tetap dalam keadaan bersih dan melindungi korosi 

(Anonim, 1986). 

Beberapa aditif yang terkandung dalam pelumas : (Anonimous, 2002) 

1. Aditif anti aus (anti wear additives), bahan ini mengurangi keausan pada 

permukaan logam yang bergesekan dengan melakukan reaksi kimia 

terhadap permukaan logam, hasilnya usia dan daya tahan komponen lebih 

lama. 

2. Aditif pembersih (detergent/dispersion additives), aditif ini berguna 

menjaga mesin agar tetap bersih. Partikel - partikel kotor ditahan dan tidak 

larut ketika pelumas tidak digunakan, dengan demikian saat pelumas 

dibuang partikel – partikel kotor itu ikut terbuang. 



3. Aditif pencegah karat dan korosi (rust and corrosion inhibitors) bertugas 

menetralkan terbentuknya asam yang terjadi selama pembakaran, 

mencegah karat dan keausan karena korosi.  

4. Aditif anti oksidasi (anti oxidant additives) bertugas mencegah pelumas 

bereaksi dengan oksigen yang akan mengakibatkan pelumas menjadi 

kental, dengan demikian kondisi fisik pelumas bisa dipertahankan seperti 

semula. 

5. Aditif anti buih (anti foam additives) mencegah terbentuknya buih pada 

pelumas yang menyebabkan berkurangnya kemampuannya melumasi dan 

mendinginkan mesin. Jika dibiarkan suara mesin akan menjadi kasar dan 

minyak pelumas menjadi mudah menguap (konsumsi pelumas boros). 

6. Aditif yang dapat menekan titik tuang (pour point depressants), dengan 

menjaga titik tuang terutama pada temperature rendah maka kekentalan 

pelumas dapat dipertahankan dengan baik sehingga masih bisa mengalir 

saat udara dingin. Hal ini akan membuat mesin lebih mudah dihidupkan di 

waktu pagi, di samping itu pelumas bisa mencapai bagian mesin yang 

dilumasi dengan mudah. 

7. Aditif yang dapat meningkatkan indeks kekentalan (viscosity index), bahan 

ini membuat kekentalan pelumas tidak berubah meskipun dalam suhu 

tinggi dengan demikian kinerja pelumas tetap prima. 

Meskipun bahan dasar pelumas sudah dapat dibuat dan dipilih melalui 

proses yang cermat, namun minyak pelumas tersebut belum mampu memenuhi 

semua kriteria kinerja pelumasan yang diinginkan. Oleh sebab itu bahan tambahan 



(aditif) perlu dicampurkan ke dalam bahan dasar pelumas agar minyak yang 

dihasilkan memenuhi standar (SAE, API, ASTM dan lain – lain). Beberapa 

diantaranya adalah: (Surtati, dkk,1998 ) 

1. Deterjen  

Bahan ini berguna untuk mengikat kontaminan dan untuk mencegah 

mengendapnya bahan padat di dalam mesin pada suhu yang tinggi. Deterjen 

yang biasa digunakan dari garam fenolat dari logam Ba, Ca dan Mg 

sedangkan bahan dispersan biasanya terdiri dari alkilditiofosfonat dan 

alkilsusinimida. 

2. Pour – point depressants 

Kadang – kadang minyak pelumas masih mengandung lilin yang dapat 

menyebabkan minyak pelumas menjadi padat atau menggumpal sehingga 

menurunkan fluiditas pada suhu rendah. Fungsi bahan ini untuk menyerap 

kristal lilin yang terjadi selama pemakain minyak pelumas, terdiri atas 

polimetrakilat, naptalen teralkilasi, parafin terklorinasi, dan polimer dari 

penol. 

3. Foam inhibitor 

Bahan ini diperlukan untuk menghindari pembentukan buih (foam) akibat 

tergeseknya minyak pelumas di dala mesin.  

4. oxidation inhibitor (antioksidan) 

Tujuan penggunaan antioksidan adalah untuk mencegah iksidasi bahan baku 

pelumas, biasanya menggunakan garam ditiofosfat dari Zn, Ba, Ca, dan amin 

aromatik. 



5. Rust and corrosion inhibitor (bahan anti koros) 

Bahan anti korosi merupakan surface active agent atau surfactant yang lebih 

mudah teradsorbsi sebagai film pada permukaan logam sehingga dapat 

melindungi logam tersebut dari kontak dengan uap air yang dapat 

menyebabkan korosi. 

6. Antiwear agent 

Fungsi bahan ini adalah untuk mengurangi friksi dan mencegah aus. 

Komposisi bahan yang biasa digunakan adalah Zn ditiofosfat, fosfat, belerang 

organik dan bahan berklorida, lemak yang tersulfurasi, dan sulfida. 

7. Friction agent 

Merupakan bahan surface active yang membentuk ikatan dengan permukaan 

logam yang dilumasi. Bahan yang biasa digunakan adalah asam lemak dan 

amin, bahan fosfor organik, ester asam fosfat, dan molibdenum sulfida. 

8. Viscosity – Index Improver 

Fungsi bahan ini adalah untuk mengentalkan minyak ringan supaya 

mempunyai viscositas tinggi atau membuat seminimal mungkin perubahan 

kekentalan akibat peribahan suhu. Bahan yamg digunakan biasanya poli 

isobutilen, polimetrakilat, poli alkilsetirin, olefin, Butadin, stiren terlkilasi. 

Penggunaan bahan Viscosity – Index Improver dari  polimetrakilat berkisar 

antara 7 - 8 %, sedangkan penggunaan dari bahan poli isobutilen antara 8 - 10 

% volume. Dengan demikian penggunaan aditif secara total berkisar antara 15 

– 20 % volume dari minyak pelumas dasar. 



Campuran bahan – bahan aditif dengan komposisi tertentu dikenal sebagai 

paket bahan aditif deterjen despersan. Paket ini dicampurkan daam bahan baku 

pelumas untuk memperoleh minyak pelumas yang sesuai dengan spesifikasi dan 

standar yang ditetapakn. Bila campuran paket aditif ini terlalu kental , sebelum 

digunakan dapat dicampur terlebih dahulu dengan minyak pelumas dasar. Dosis 

pemakain aditif untuk minyak pelumas kualitas tinggi berkisar antara 5 – 10 % 

volume dari bahan baku pelumas (Booser, 1995). 

Aditif yang ditambahkan pada bahan baku minyak pelumas dalam proses 

pembuatan minyak pelumas baru ini tidak sama dengan aditif yang biasa 

digunakan untuk mencampur pelumas pada saat mengganti pelumas kendaraan 

bermotor.  

2.3 Sifat – Sifat Minyak Pelumas  

 Minyak pelumas harus diketahui dengan pasti sifat kimia dan fisika serta 

kinerja dari minyak pelumas sebelum digunakan. Hal ini sangat penting karena 

apabila minyak pelumas yang digunakan tidak sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapakan akan menyebabkan kerusakan peralatan yan dilumasi. Oleh sebab itu 

sebelum dipasarkan, minyak pelumas perlu memperoleh pengujian secara 

laboratorium  (sifat kimia dan fisika) dan pengujian terhadap kinerja mesin. 

Untuk bisa memenuhi fungsinya beberapa sifat minyak pelumas yang 

perlu diperhatikan antara lain (Surbakty, 1985) : 

1. Viskositas  

Viskositas minyak pelumas memberi petunjuk akan tahanan terhadap 

gesekan atau dengan kata lain menyatakan tahanan dapat mengalir. Untuk fluida 



Newton, Gaya (F) yang dibutuhkan untuk mempertahankan suatu gradien 

kecepatan (dv/dx), antara bidang – bidang fluida yang bersebelahan dengan Luas 

A , diperoleh dari: 

F = Αη (dv/dx)............................................(1) 

Viskositas dibagi 2, yaitu : 

1. Viskositas Kinematik : merupakan perbandingan viskositas suatu cairan 

dengan kerapatannya. 

Rumus : ν = c . t....................................(2) 

dimana : ν = Viskositas Kinematik (mm2/s) 

     c = Konstanta Viskometer [(mm2/s)/s] 

      t = waktu alir (s) 

2. Viskositas Dinamik. 

Rumus : μ = V . ρ  . 10-3.............................(3) 

Dimana :  μ  = Viskositas dinamik (mPa.s) 

      ν = Viskositas kinematik (m3/s) 

    ρ  = densitas (kg/m3) 

 Viskositas naik berbanding terbalik dengan turunan suhu sehingga 

viskositas akan turun bila suhu naik. Makin kental minyak pelumas makin sulit 

mengalir karena tahanan alir lebih tinggi. Sifat ini sangat penting, karena 

menentukan kemampuan minyak pelumas untuk membentuk lapisan minyak 

pelumas 

 Karena itu pengukuran viskositas harus di laksanakan pada suhu yang 

sesuai dengan suhu kerja viskositas minyak pelumas diukur dengan viskosimeter 



yakni alat yang bisa di pakai untuk menentukan selang waktu yang di butuhkan 

untuk mengalir sampai habis sejumlah minyak melalui sebuah lubang yang 

mempunyai diameter tertentu. Biasanya digunakan  saybolt universal 

viskosimeter. Angka viskositas dinyatakan dalam detik  disingkat  SSU (Second 

Saybolt Universal). Misalnya viskositas minyak pelumas 280 SSU  pada 54,4 ˚C 

(130 ˚F), ini berarti viskositasnya pada 54,4 ˚C adalah 280 detik SSU. 

 Dalam dunia perdagangan minyak pelumas, viskositas sering dinyatakan 

dengan angka SAE (Society Automative Engineer). Untuk keperluan daerah 

dingin diukur pada -17,7 ˚C atau 0 ˚F di belakang angka diberi simbol W. Dengan 

demikian dikenal SAE 10 W, SAE 20 W dan seterusnya. Untuk daerah tropis 

pada 54,4 ˚C (130 ˚F) karena itu dikenal SAE 20, SAE 30 dan seterusnya. 

 

 

 

Tabel 1 : Hubungan SAE dan SSU (Surbakty, 1985)   
Angka SAE Viskositas (SSU) pada 0 ˚F Viskositas ( SSU ) pada 130 ˚F 

5 W 4 - 
10 W 12 - 
20 W 48 - 

10 - 90 – 120 
20 45 – 58 120 – 185 
30 58 – 70 185- 225 
40 70 – 85 225 
50 85- 150 - 

 

2.  Kadar endapan air  

Biasanya air dalam minyak carter disebabkan oleh kondensasi dari uap air 

hasil pembakaran dan sejumlah kecil kebocoran gas. Kadar air yang berlebihan 



dapat disebabkan oleh kebocoran air pendingin. Untuk menentukan kadar endapan 

air ini minyak pelumas diencerkan dengan bensin dan kemudian dibaurkan secara 

sentrifugal. Selama pembauran ini endapan air akan memisahkan diri. Minyak 

pelumas baru biasanya mengandung sedikit air dan sedimen. 

% KA = 100x
akPelumasVolumeMiny

VolumeAir
............................................(4) 

Pengendapan air menyatakan angka cm3 atau mili liter (ml) dari endapan 

yang terbentuk jika 20 ml minyak pelumas dicampur dengan 20 ml potreleum 

nafta (bensin) dan dipusingkan dalam keadaaan tertentu. Minyak baru akan larut 

seluruhnya dalam nafta ini.  Angka pengendapan air tidak boleh lebih dari 5%. 

3. Berat Jenis 

Berat jenis diperoleh dari hasil perbandingan antara berat minyak dengan 

volume minyak. Berat jenis minyak ini dibandingkan dengan berat jenis minyak 

yang belum digunakan. 

Menurut Wartawan (1983)  sifat – sifat penting yang  penting yang yang 

meliputi semua sifat fisika dan kimia minyak pelumas : 

 

1. Warna  

Warna pada minyak pelumas hanya merupakan tanda pengenal saja, kecuali 

pada penggunaan tertentu. Minyak pelumas mempunyai beberapa warna, 

mulai dari warna bening (transparan) sampai dengan warna gelap. Warna – 

warna tersebut diantaranya adalah kuning, merah dan biru. Oleh karena 

refleksi sinar, beberapa minyak memberikan warana hijau. Biasanya untuk hal 

– hal tertentu warna dari suatu minyak dapat menunjukkan jenis minyaknya, 



seperti parafin memberikan warna kehijau- hijauan sedangkan naftenik 

memberikan warna kebiru – biruan. Warna dapat dipakai sebagai indikator 

adanya komtaminan tingkat kerusakan selama penyimpanan. Selain itu warna 

juga dapat diguanakan untuk mengukur intensitas pemurnian untuk minyak 

pelumas baru maupun minyak pelumas hasil pemurnian kembali. 

2. Viskositas 

Viskositas atau kekentalan adalah sifat yang paling penting, karena minyak 

pelumas harus mampu menahan permukaan logam satu dengan lainnya pada 

jarak tertentu, tetapi juga tidak menghambat gerak dari peralatan tersebut. 

Agar proses pelumasan lebih efektif, viskositas harus sesuai dengan kondisi 

kecepatan, beban dan suhu yang diinginkan dari bagian yamg dilumas. Bila 

kecepatan rendah akan tetapi suhu dan tekanan tinggi memerlukan minyak 

pelumas dengan viskositas yang tinggi. 

3. Oksidasi 

Suatu reaksi kimia antara oksigen dari udara dengan hidrokarbon dari minyak 

pelumas disebutdengan istilah oksidasi. Sebenarnya reaksi kimia dapat terjadi 

antara oksigen dengan semua produk minyak bumi. Sedangkan biasanya 

oksidasi yang terjadi pada minyak pelumas berlangsung sangat lambat 

dibawah kondisi suhu ruangan, tetapi kemudian akan dipercepat bila suhu 

naik sampai pada 200 ˚F ke atas. 

Terjadinya reaksi oksidasi pada minyak pelumas merupakan suatu 

peristiwa yang tidak diinginkan. Hal ini karena hasil oksidasinya yang dapat 

larut maupun tidak di dalam minyak pelumas akan memberikam pengaruh 



negatif. Adapun hal yang paling mempengaruhi terjadinya oksidasi adalah 

lingkungan udara yang lembab. Makin lembab udara makin besar 

kemungkinan terjadinya oksidasinya yaitu makin besar kandungan 

oksigennya. Di samping itu logam – logam seperti besi, aluminium, dam 

tembaga merupakan katalisator terjadinya oksidasi.   

4. Korosifitas 

Umumnya minyak pelumas yang baik harus bebas dari sulfur. Sifat korosi 

sulfur dapat menyerang dengan cepat logam – logam dari bantalan yang ada di 

dalam mesin.  

5. Emulsifikasi 

Apabila minyak pelumas dicampur dengan air murni di dalam waktu yang 

singkat akan dengan jelas akan terjadi pemisahan. Walaupun demikian, 

apabila minyak terkotori kekuatan tingkat pemisahannya akan menurun, 

disamping itu terjadi emulsi, baik itu emulsi di dalam air maupun emulsi di 

dalam minyak. Kontaminasi terjadi pada minyak dikarenakan oleh bahan – 

bahan yang datang dari dalam mesin, seperti partikel – partikel debu, sejumlah 

asam, logam alkali dan lain sebagainya. 

6. Titik nyala Titik nyala dan titik api 

Titik nyala  atau flashpoint dari suatu minyak pelumas adalah suhu terendah 

dimana minyak dipanasi dengan peralatan standar hingga menghasilkan uap 

yang dapat dinyalakan dalam pencampurannya dengan udara.  

7.   Titik kabut dan titik tuang 



Titik kabut didefinisikan sebagai suhu dimana kristalisasi mulai terbentuk 

dengan mula – mula timbul kabut. Sedangkan untuk titik tuang didefinisikan 

sebagai suhu terendah dimana minyak pelumas masih dapat dituang di bawah 

kondisi tersebut. Titik tuang berhubungan dengan kemampuan minyak untuk 

melumasi pada saat mesin masih dingin. 

8. Kandungan air dan sedimen 

   Air pada dasarnya sangat sedikit dapat melarut dalam minyak pelumas (sekitar 

0,004 % pada suhu normal). Terpisah dari formulasi khusus emulsi, adanya air 

di dalam minyak pelumas sangat tidak diharapkan, tetapi jika gravitasi 

spesifik minyak mendekati gravitasi spesifik air, air akan sulit untuk 

dipisahkan. Dengan memakai persamaan (4) pada halaman 19  dapat dihitung 

kandungan air dan sedimen.  

9. Kerapatan dan gravitasi spesifik 

Kerapatan merupakan massa per unit volume pada suhu dan tekanan tertentu 

dan untuk minyak pelumas adalah di dalam gram per centimeter kubik. 

Gravitasi spesifik adalah suatu kuantitas dimensi yang dinyatakan dalam 

perbandingan kerapatan dari minyak dengan kerapatan air pada suhu yang 

telah ditentukan. 

10.Tegangan antar permukaan 

Kontaminan akan menurunkan tegangan permukaan minyak, jadi uji tegangan 

ini digunakan untuk memeriksa kualitas minyak pemakaian yang lebih lama 

dari normal. 

12.  Berat jenis 



Sama halnya dengan bahan bakar. Berat jenis minyak pelumas juga diukur 

dengan perbandingan antara berat sampel dengan berat volume, atau secara 

empiris dapat dituliskan 

Berat Jenis = berat sampel / berat volume ..................................................(5) 

13.  Panas jenis dan konduktivitas panas 

Diketahuinya panas jenis dan konduktivitas panas diperlukan dalam 

penggunaan dimana minyak bekerja sebagai pendingin dan media perambat 

panas di samping sebagai pelumas. Pada suhu 60 ˚F (16 ˚C) hampir semua 

jenis minyak mineral (relatif terhadap panas jenis air) diantara 0,44 sampai 

0,48. Dan konduktivitas panasnya sekitar 0,0003 kal./ cm.s. ˚C. 

Kedua harga ini tidak terlalu peka terhadap perubahan suhu dan untuk 

penggunaan praktis tertentu biasanya dianggap konstan. 

2.4 Klasifikasi Mutu Pelumas       

Ada dua hal yang berkaitan dengan spesifikasi pelumas :  

1. Kinerja Mesin  

API (American Petroleum Institute) yaitu klasifikasi berdasarkan kinerja minyak 

pelumas pada opersi mesin yang kritis di bawah pengawasan yang ketat untuk 

menjamin kinerja yang handal di lapangan, dibedakan antara mesin bensin 

ditandai dengan huruf “S” dan mesin diesel ditandai dengan huruf “C”. Sesuai 

tingkat keampuannya dikenal klasifikasi SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH dan 

seterusnya. Untuk diesel CA, CB, CC, CD, CE , CF4 dan seterusnya. Klasifikasi 

(rating) pada pelumas ditandai dengan alpabetis. Pada kemasan pelumas (untuk 

mesin bensin) akan tertara simbol S (diambil dari kata Spark). Lalu rating berkait 



dengan kualitas menggunakan huruf mulai A hingga L. Huruf A menunjukkan 

pelumas dengan kreteria terendah dan L (sampai saat ini) adalah rating tertinggi. 

Penggunaan rating ini tak secara langsung berkait dengan kekentalan dan kualitas 

pelumas bersangkutan. Tapi, lebih pada panduan jenis pelumas mana yang paling 

tepat untuk mobil bersangkutan. Sebab, perkembangan teknis mesin dari sebuah 

mobil sangat berkait dengan jenis (rating) pelumas yang harus digunakannya.  

2. Tingkat Kekentalan 

Society of American Engineering (SAE) merupakan besarnya tahanan 

dalam pengaliran minyak pelumas dan standarnya ditetapkan oleh Society of 

American Engineering (SAE). Ada dua tingkat kekentalan yang dikenal yaitu 

Mono Grade or Single Grade (kekentalan tunggal) contohnya SAE 10, SAE 30, 

SAE 50, mono grade hanya punya satu tingkat kekentalan sehingga rentang 

perubahan suhunya relatif kecil. Dan yang kedua Multi Grade (kekentalan ganda) 

misalnya SAE 10W-50, SAE 20W-50 yang memiliki rentang kekentalan relative 

lebih besar dan lebih fleksibel beradaptasi dengan perubahan temperatur. 

Pengertian kode 20W-50 adalah bila dipakai pada suhu rendah (diwakili huruf 

“W”- Winter) pelumas akan bersifat seperti pelumas SAE 20. Sementara angka 50 

menunjukkan pada suhu tinggi (panas) pelumas akan bersifat seperti SAE 50 

(Anonim, 2004). 

API (American Petroleum Institute) merupakan lembaga penguji kualitas 

pelumas yang selama ini menjadi rujukan dunia. Untuk mendapatkan sertifikasi 

tersebut, sebuah pelumas harus menjalani serangkaian pengujian laboratorium dan 

uji jalan pada mesin. Setelah lolos atas ujian yang berdasarkan The International 



Lubrication Standardization maka akan diijinkan menggunakan standar API 

tersebut. 

Selain SAE dan API, di Jepang ada suatu standard untuk menguji kualitas 

minyak pelumas yaitu JASO (Japan Automotive Standard Organization). Untuk 

motor empat tak harus memenuhi memenuhi standar JASO-MA. Sedangkan untuk 

2 stroke engine, harus  memenuhi standard JASO-FC (Anonim, 2005). 

Cara uji dan standar sifat kimia dan fisika dari minyak pelumas dapat 

menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) , atau pun American Standart for 

Testing and Materials (ASTM). Informasi mengenai standar dapat diperoleh dari 

Badan Standar Nasional Indonesia atau pusat standarisasi LIPI Jakarta.  

 
2.5 Merek minyak pelumas  

Sistem deterjen minyak pelumas yang baik terdapat pada pelumas yang 

mempunyai kinerja yang baik terhadap performansi mesin, sebagai contoh 

pelumas produksi dalam negeri adalah pelumas Pertamina seperti Prima XP, 

Fastron, Mesran Super dan bahkan Prima XP  minyak pelumas yang menawarkan 

penggantian minyak pelumas setiap 7500 km (tertera pada label kemasan). 

Demikan juga merk Fastron, pelumas Pertamina tersebut diakui oleh The 

American Petroleum Institute, Association of European Automotive 

Manufactures, Japan Automobile Standards Organization dan sebagainya. 

Sedangkan perusahaan selain Pertamina yang mempunyai kualitas sama adalah 

minyak pelumas impor yang dibuat oleh perusahaan minyak besar  dunia seperti 

produksi Shell, Total, Exxon Mobil, BP, Motul dan lain – lain. 

2.6 Minyak Pelumas Bekas 



 
2.6.1. Definisi 

Berdasarkan Peraturan menteri Pertambangan Dan Energi dalam Bab I  

pasal 1 Minyak pelumas bekas adalah pelumas yang pernah dipakai atau yang 

tidak memenuhi spesifikasi dan yang dalam pemakainnya kehilangan sifat – sifat 

penting dan mengandung bahan pencemar (Sutarti dkk, 1998). 

Berdasarkan kriteria limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup, minyak pelumas bekas termasuk kategori limbah B3. Meski 

minyak pelumas  bekas masih dapat dimanfaatkan, bila tidak dikelola dengan 

baik, dapat membahayakan lingkungan.  Sejalan dengan perkembangan kota dan 

daerah volume minyak pelumas  bekas terus meningkat seiring dengan 

pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan mesin-mesin bermotor. Di daerah 

pedesaan sekalipun, sudah dapat ditemukan bengkel-bengkel kecil, yang salah 

satu limbahnya adalah minyak pelumas bekas. Dengan kata lain, penyebaran 

minyak pelumas bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah 

pedesaan di seluruh Indonesia (Anonim, 2008). 

Minyak pelumas bekas berasal dari sisa pelumasan pada motor dan mesin 

– mesin pabrik. Dan merupakan limbah bukan air (Non – Aqueousliquid) yang 

paling besar di dunia (Anonimous, 2002). 

2.6.2 Keadan Fisika dan Kimia Minyak Pelumas Bekas 

Bila minyak pelumas tercemar, sifat fisika dan kimianya akan berubah 

sehingga mempengaruhi kinerja pelumasan. Perubahan sifat – sifat minyak 

pelumas dari peralatan atau mesin juga dapat dijadikan petunjuk adanya suatu 

reaksi atau kerusakan yang terjadi pada peralatan. Oleh sebab itu pemantauan 



terhadap perubahan sifat fisika maupun kimia minyak pelumas selama pemakaian 

dapat mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut.  

Minyak pelumas bekas yang mempunyai kualitas kerja yang baik dapat 

dilihat dari adanya jelaga tebal pada saat pembukaan klep mesin atau deposit 

karbon keras bahkan membatu pada alur ring piston dan sekitarnya. Hal ini bisa 

terjadi karena minyak pelumas berfungsi membilas dan merontokkan kotoran 

karbon deposit di dalam bagian mesin bergerak yang seharusnya kotoran dan 

kerak - kerak hitam tersebut terbawa pada saat minyak pelumas diganti. Tetapi 

jika hasil tap (drain) minyak pelumas bekas tersebut berwarna cerah atau agak 

cerah, itu menunjukkan pelumas kurang baik dalam peformansi kerjanya. 

2.6.3 Kontaminan Bahan Pencemar 

Menurut Maleev (1991) di dalam minyak pelumas, besi merupakan logam 

yang paling berbahaya apabila minyak pelumas tersebut tetap digunakan pada 

pengoperasian mesin. Jika pada permukaan mesin yang begerak terdapat pelumas 

yang mengandung besi akan meningkatkan keausannya. 

Kontaminasi terjadi dengan adanya benda-benda asing atau partikel 

pencemar di dalam minyak pelumas. Pencemar utama dalam minyak pelumas 

bekas adalah (Maleev, 1991) : 

1.Air. 

Bahan bakar yang terbakar menjadi CO2 dan H2O, sehingga ketika mesin dalam 

keadaan dingin air dapat lewat pada proses pelumasan pada minyak pelumas. 

Air merupakan produk sampingan pembakaran dan biasanya terjadi melalui 

timbunan gas buang. Air dapat memadat di crankcase ketika temperatur 



operasional mesin kurang memadai. Bahan bakar berubah menjadi CO2 dan 

H2O ketika mesin dalam keadaan dingin air dapat lewat dalam minyak pelumas. 

2.Bahan bakar 

   Bensin pada mesin bermotor atau solar pada disel yang masuk ke dalam minyak 

pelumas ketika mesin dalam keadaan hidup. 

3.Karbon 

   Karbon terbentuk sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna, yang 

berlangsung ketika mesin dipanaskan sehingga bercampur dengan minyak 

pelumas. 

4.Debu dan kotoran (jelaga) 

   Debu merupakan partikel – partikel kecil yang masuk ke mesin melalui saringan 

udara (karburator). Kotoran dapat masuk kedalam minyak pelumas melalui 

hembusan udara melalui sela-sela ring dan melaui sela lapisan minyak pelumas 

tipis kemudian merambat menuruni dinding selinder. Jelaga timbul dari bahan 

bakar yang tidak habis. Kepulan asap hitam dan kotornya filter udara menandai 

terjadinya jelaga.  

5.Logam 

Minyak pelumas bekas masih mengandung beberapa logam,  diantaranya besi, 

tembaga, arsenic, Cadmium, chrom, benzena, toluena, nikel, magnesium, 

chlorin yang terlarut. Logam itu dihasilkan sebagai akibat gesekan antar 

komponen mesin. 

6.Produk Oksidasi 



Produk oksidasi dihasilkan dari bahan – bahan kimia aditif pada temperatur 

yang naik dan bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk asam korosif. 

Oksidasi mengakibatkan minyak pelumas bertambah kental. Daya oksidasi 

meningkat oleh tingginya temperatur udara masuk. Sehingga akan bereaksi 

dengan oksigen dengan menghasilkan asam korosif. 

7.Produk-produk Nitrasi.  

Nitrasi nampak pada mesin berbahan bakar gas alam. 

Dampak buruk dari penggunanan minyak pelumas bekas bagi kesehatan 

dapat menyebabkan penyakiit kanker kulit, kanker hati baik pada manusia dan 

mamalia lain selama melakukan kontak langsung dengan minyak pelumas bekas. 

Menurut sifat fisiknya, bahan pencemar minyak pelumas dapat dibedakan 

menjadi : 

a. Bahan yang mudah menguap (air dan bahan bakar) 

b. Bahan yang larut dalam minyak pelumas (aditif yang telah rusak) 

c. Bahan yang tidak larut misalnya debu, kotoran logam, oksida timah 

dan lain – lain (Harries, 1974). 

 

Tabel .2 Jenis dan Kadar Pencemar Dalam Minyak Pelumas Bekas 
No Kontaminan Kisaran ( % ) 
1 Air 0         –     34 
2 Bahan pengencer 0         –     10 
3 Belerang 0,2      –     0,5 
4 Nitrogen 0.07    –     0,1 
5 Abu 0,2      –     0,5 

 
 
Tabel.4 Kadar Pencemar Dari Bahan Berbahaya pada Minyak Pelumas  
No Bahan berbahaya Berat ( ppm ) 
1 PCB 0     –     34 



3 Fe 0          –        256 
4 Zn     90 –     150 

Sumber : Kalness, (1989). 
 

 2.7 Usaha Pemanfaatan Kembali Minyak Pelumas Bekas 

Pemanfaatan kembali minyak pelumas  telah lama dilakukan di negara 

maju karena pertimbangan antara lain : 

a. Keterbatasan minyak bumi 

b. Harga minyak pelumas yang relatif mahal 

c. Biaya untuk pemurnian minyak pelumas lebih murah dari pada biaya 

pembuatan minyak  pelumas baru (Al – Ahmad dan Al – Muhtaz, 1991). 

Pembuatan minyak pelumas harus melalui beberapa tahap yaitu : destilasi 

hampa, ekstraksi bahan – bahan aromatik, penghilangan lilin, dan tahap 

penyempurnaan 

Di dalam pelaksanaan di lapangan, pemanfaatan kembali minyak pelumas 

bekas dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : (Sutarti dkk, 1998) 

a. disaring, kemudian digunakan langsung untuk minyak pelumas dengan 

kualitas kurang bagus 

b. dipakai sebagai campuran bahan bakar untuk mesin diesel 

c. dimurnikan kembali 

Apabila dilihat dari prosesnya, pemanfaatan kembali minyak pelumas 

bekas meliputi : (Booser, 1995)  

1. Pengolahan kembali (reprocessing) 

Reprocessing merupakan pengolahan minyak pelumas bekas untuk 

menghilangkan kontaminan air dan kotoran kasar secara fisis sederhana 



menggunakan pengendapan, penyaringan, pemusingan atau memakai membran 

sehingga dihasilkan komponen yang berguna. 

2. Reklamasi (Reclamation) 

Reklamasi bertujuan untuk membuang semua bahan pencemar yang tidak 

dapat larut sehingga miyak dapat digunakan kembali untuk keperluan lain yang 

sesuai dengan spesifikasi hasil reklamasi. 

3. Pemurnian kembali (Re – refining) 

Merupakan proses untuk memperoleh kembali bahan dasar (bahan baku) 

minyak pelumas yang bersih dan mempunyai kualitas yang baik. Proses ini 

meliputi : penyaringan, pengolahan secara  kimia, destilasi serta proses 

penyempurnaan. 

Idealnya, pemurnian kembali minyak pelumas bekas harus dapat 

menghasilkan bahan dasar pelumas yang sifatnya mendekati sifat – sifat bahan 

dasar pelumas asal. Akan tetapi di dalam prakteknya, pengolahan lebih senang 

memperoleh hasil berupa bahan baku minyak pelumas yang secara umum cocok 

untuk dicampur kembali dengan berbagai aditif menjadi berbagai minyak pelumas 

dengan spesifikasi yang bervariasi. Jadi pada umumnya sifat – sifat bahan dasar 

pelumas hasil pemurnian kembali tidak mirip dengan sifat bahan dasar pelumas 

asal (Harries, 1974). 

2.8 Proses Pengendapan Minyak Pelumas Bekas  

Proses pengendapan bertujuan untuk menghilangkan pencemar berupa 

bahan padat, logam, air, dan bahan pengencer. Hal ini dilakukan bila minyak tidak 

memerlukan pemisahan antar lapisan lagi, dan lebih baik lagi bila diiringi dengan 



pemanasan pada suhu sedang untuk mengendapkan sebanyak mungkin pencemar 

(Sutarti dkk, 1998). 

Kecepatan pengendapan akan lebih cepat bila minyak pelumas ditambah 

dengan bahan yang dapat menyebabkan pencemar menggumpal, terutama 

pencemar logam (Pb, Fe, Zn) serta bahan penghasil abu lain (Harries,1974). 

 Proses pengendapan akan lebih sempurna menggunakan alat 

sentrifuge.Pada sentrifuge terdapat gaya melingkar yang arahnya menuju ke 

dalam atau menuju pusat lingkaran, dimana besar percepatan sesaat sama dengan 

kuadrat laju dibagi oleh jari – jari. Atau dapat ditulisakan :  

a = v²/R……………………………………….(6). 

Adapun gaya yang bekerja dan menuju ke pusat dapat dituliskan : 

F = m (v²/R)……………………………………(7) 

Pada gaya sentrifuge bekerja gaya sentrifugal dan gaya gravitasi, sehingga 

partikel yang berat akan terendapkan. Air memiliki massa jenis yang lebih besar 

dari pada minyak pelumas. Dengan pengaruh gaya sentrifugal dan gaya gravitasi 

air akan terendap dan terpisahkan dari minyak pelumas. 

 

2.9 Ekstraksi 

Eksraksi merupakan suatu proses pemisahan senyawa dari campuran 

dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Mekanisme ekstraksi umumnya 

berlansung sebagai berikut (Fessenden, 1990) : 

a. Pencampuran atau kontak antara pelarut dengan larutan sehingga terjadi   

perpindahan solut dari larutan ke dalam pelarut. 



b.  Pemisahan fasa likuida dari fasa likuida pelarut. 

 

2.10 Analisa Spektrofotometri Sinar Tampak UV-Fis 

Spektrofotometer adalah sebuah instrumen untuk mengukur transmitans 

atau absobans suatu sample sebagai fungsi panjang gelombang yaitu radiasi 

monokromatis. Spektrofotometer berfungsi untuk menganalisis spesies kimia dan 

menelaah interaksinya dengan radiasi elektromegnetik. Karena tiap spesies kimia 

mempunya tingkat – tingkat energi yang berbeda dan dapat menyebabkan transisi, 

maka transisi perubahan energinya juga berbeda. 

Spektrofotometer standar terdiri dari atas dua bagia utama, yaitu 

Spektrometer dan fotometer. Spektrometer merupakan penghasil cahaya dengan 

panjang gelombang terseleksi (monokromatis), sedangkan fotometer merupakan 

piranti untuk mengukur intensitas berkas monokromatis. 

Spektofotometer terdiri atas empat komponen, yaitu : 

1. Sumber  

Sumber yang digunakan adalah lampu wolfarm, karena radiasi yang dibebaskan 

tidak bervariasi pada berbagai panjang gelombang. Pada kondisi operasi biasa, 

keluaran lampu wolfarm ini memadai dari sekitar 325 nanometer sampai 3 μm. 

2. Monokromator.                                                     

Merupakan piranti optik untuk mengisolasi suatu berkas radiasi dari suatu sumber 

berkesinambungan. Fungsinya untuk memperoleh  sumber sinar yang 

monokromatis. Adapun alatnya berupa prisma untuk mendispersifkan cahaya. 

Radiasi dari sumber difokuskan pada celah masuk, kemudian disejajarkan oleh 



sebuah lensa atau cermin, sehingga suatu bekas sejajar jatuh ke unsur pendispersif 

(prisma). Dengan memutar prisma tersebut secara mekanis, aneka porsi spektrum 

yang dihasilkan oleh unsur dispersi dipusatkan pada celah keluar. Dari celah 

tersebut melalui jalan optis lebih jauh, porsi – porsi tersebut mengenai sample. 

3. Sel absorbsi 

Sel yang digunakan adalah sel kuarsa dengan ketebalan 10 milimeter, karena 

bahan dari gelas tidak tembus pada daerah ini. Fungsi utamanya adalah untuk 

menaruh cairan (wadah cairan). Adapun fungsi lain yaitu menjadi lintasan optis 

dalam spektrofotometer.  

4. Detektor (penerima) 

Detektor merupakan merupakan piranti pembacaan, untuk menampilkan panjang 

gelombang yang diinginkan. Dalam hal ini piranti yang digunakan adalah 

fotolistrik 

 

 
 

(Anonim, 2003) 
 

Gambar.1 Instrumen Spektrofotometer UV – Fis 
      

  

 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu  

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekatronik Universitas 

Brawijaya, Laboratorium Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia 

Analitik Universitas Brawijaya dan Laboratorium Jurusan Teknik Mesin 

Uiversitas Brawijaya mulai bulan Desember 2008 sampai dengan selesai. 

  

3.2.Alat dan Bahan 

3.2.1.  Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Beker glass 500 ml, sebagai media untuk proses pengendapan minyak bekas 

2. Corong pisah 250 ml, sebagai media untuk melakukan proses ekstraksi 

3. Kompor listrik, sebagai alat pemanas bahan 

4. Termometer, sebagai pengukur suhu bahan saat pemanasan 

5. Pipet ukur, sebagai alat mengambil bahan dalam skala kecil 

6. Labu ukur 100 ml 

7. Gelas ukur 100 ml 



8. Picknometer, sebagai alat pengukur densitas 

9. Timbangan digital, sebagai alat pengukur berat bahan secara lebih teliti 

10.Sentrifuge, untuk melakukan proses sentrifugasi. 

12.Spektrofotometer UV-Fis, sebagai alat untuk mengetahui kadar ion besi dalam 

minyak pelumas bekas. 

13. Viskometer, alat untuk mengukur viskositas (kekentalan) 

14. Kertas saring, berfungsi untuk menyaring minyak pelumas. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Minyak pelumas bekas merk Prima XP62 Semi Sintetik SAE 20W- 50 yang 

diambil dari mobil. 

3. Bensin 

4. aquades 

5. Asam Nitrat (HNO3) 65 % 

 

 

 



Gambar.2 Persiapan alat dan bahan 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

atau percobaan dengan menggunakan faktor perlakuan konsentrasi Molaritas yang 

terdiri dari 3 level perlakuan masing-masing 4M, 5M, 6M. Pada masing-masing 

perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. Data hasil penelitian dianalisa secara 

matematis dan  disajikan dalam bentuk grafik, kemudian dibandingkan perlakuan 

mana yang yang paling baik. Adapun parameter yang diinginkan meliputi 

viskositas, kadar besi yang terikat, endapan air dan berat jenis. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pemisahan Besi dari Minyak Pelumas Bekas  

Metode pemisahan besi yang ada dalam minyak pelumas adalah pertama 

besi diekstraksi ke dalam fasa cair dengan suasana asam. Adapun tujuan 

penggunaan HNO3 adalah untuk mengoksidasi besi dengan variasi konsentrasi 

HNO3, 4M, 5M dan 6M.  

     Sebanyak 20 ml minyak pelumas bekas dimasukkan corong pisah, 

kemudian ditambahkan asam nitrat (fasa air) sebanyak konsentrasi yang 

diinginkan lalu dilakukan pengocokan. Tujuannya adalah untuk mengoksidasi 

besi agar larut ke dalam fasa air. Kemudian didiamkan selama 5 menit agar dapat 

membentuk lapisan air dan minyak pelumas. Fasa air yang telah dipisahkan 

kemudian ditentukan konsentrasi besi yang ada pada air tersebut.  



Pencampuran dalam corong pisah dan 
dilakukan pengocokan selama 5 menit 

Pengujian kadar besi dengan 
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Gambar.3 Diagram Alir Pemisahan Besi 

 

 

 

 



 

 

3.4.2 Pemisahan Endapan Air dari Minyak Pelumas Bekas 

Sebanyak 10 ml minyak pelumas pada hasil perlakuan tahap 2 diencerkan 

dengan menggunakan 10 ml bensin kemudian disentrifuge dengan kecepatan 4000 

rpm selama 3 menit. Air akan memisah dari larutan minyak pelumas. Banyaknya 

volume air yang diperoleh dihitung persentasenya terhadap banyaknya minyak 

pelumas mula – mula sebelum diencerkan. Kadar ini dibandingkan dengan 

minyak pelumas yang belum digunakan. Kadar air yang diperbolehkan sebesar 5 

%. Kadar air tersebut dapat dilihat pada persamaan (4) halaman 19.  

 

Gambar.4 Pemisahan Endapan Air Menggunakan Sentrifuge 



 

 

Gambar.5 Diagram Alir Kadar Air   
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3.5 Pengujian Minyak Pelumas Bekas Hasil Proses Pemisahan 

3.5.1 Pengujian Viskositas 

Sebanyak 10 ml minyak pelumas (pada tahap 2) dimasukkan viskometer 

hingga tanda batas. Perambatan minyak pelumas bekas diantara dua tanda batas 

ditentukan waktunya. Pengukuran dilakukan pada suhu 60˚C atau 130 ˚F. 

Banyaknya waktu dengan satuan detik (SSU) yang diperoleh selanjutnya 

dikonversi dalam SAE. Kemudian dibandingkan dengan viskositas minyak 

pelumas yang belum digunakan. 

3.5.2 Berat Jenis 

Sejumlah minyak pelumas pada perlakuan tahap 2 diisikan pada 

piknometer hingga penuh. Berat jenis minyak merupakan selisih antara berat 

piknometer dan minyak dengan berat piknometer kosong. Berat jenis diperoleh 

dari hasil perbandingan antara berat minyak dengan volume minyak. Berat jenis 

minyak ini dibandingkan dengan berat jenis minyak yang belum digunakan dan 

dapat dihiyung menggunakan rumus pada persamaan (5). 

3.6.3 Pengujian Kadar Besi Terambil 

Penentuan konsentrasi dilakukan dengan membuat ion besi menjadi 

molekul komplek dengan Tiosianat, sehingga akan terbentuk Feritiosanat. Sedang 

minyak yang diperoleh dipisahkan dari endapan dan air yang ada dalam minyak. 

Selanjutnya dilakukan uji terhadap minyak pelumas. 



 Penentuan jumlah kadar besi yang terkandung dalam minyak pelumas 

dilakukan pengujian di laboratorium Lingkungan, Jurusan Kimia, dengan 

menggunakan alat Spektrofotometer UV-Fis. 
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Gambar.6 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 



 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pemisahan Besi Dari Minyak Pelumas Bekas 

 Dalam minyak pelumas bekas, pengotor besi ada dalam besi tak 

bermuatan. Dengan proses penyaringan biasa, besi tidak mungkin dapat 

dipisahkan. Pemisahan besi dari minyak pelumas memerlukan teknik khusus. 

Dalam penelitian ini logam besi dipisahkan dengan metode ekstraksi besi, dimana 

minyak pelumas bekas dioksidasi dengan larutan asam nitrat (HNO3) 65% dengan 

kondisi yang pekat. 

  Pada proses ekstraksi besi perlu adanya pengontakan antara fasa air dan 

minyak pelumas bekas. Dari proses tersebut besi mengalami oksidasi akan terlarut 

dalam fasa air. Adanya kandungan ion besi dalam kondisi cair ini ditandai dengan 

warna kuning muda. Dengan menggunakan asam nitrat, besi tak bermuatan akan 

dioksidasi membentuk besi (III), dengan reaksi sebagai berikut : 

Fe + 4HNO3  Fe (NO3)3 + NO+ 2H2O.........(8) 

Pada penelitian ini kadar Fe3+ dapat ditentukan secara spektrofotometri 

sinar tampak (UV-Vis) dengan pereaksi potasium tiosianat (KSCN). Fe3+ bereaksi 

dengan potasium tiosianat membentuk warna merah, sedangkan adanya Fe2+ tidak 

terdeteksi. Dalam penentuan secara spektrofotometri kelebihan  SCN-  digunakan 

untuk mengikat intensitas dan stabilitas warna. Sedangkan peran asam kuat 

(HNO3) digunakan untuk mencegah hidrolisis. (Maris, 2003). 



  

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa asam nitrat (HNO3) pekat yang 

digunakan telah berhasil mengoksidasi besi dalam minyak pelumas bekas. 

Berdasarkan literatur kadar besi total yang terkandung dalam minyak pelumas 

bekas adalah 256.52 ppm. Dari beberapa konsentrasi asam nitrat yang digunakan, 

yaitu konsentrasi 4 Molar, 5 Molar dan 6 Molar berhasil mengambil pencemar 

besi yang terikat dalam minyak pelumas bekas. Konsentrasi besi yang mampu 

diambil dari minyak pelumas bekas tidak mampu mereduksi secara total karena 

hanya dilakukan sekali ekstraksi. 

Ketiga konsentrasi asam nitrat tersebut dilakukan tiga kali perulangan. 

Konsentrasi asam nitrat 5 Molar menunjukkan nilai ion besi terambil  yang paling 

besar yaitu sebesar 177.55 ppm atau 69% dari jumlah besi total yang terkandung 

dalam minyak pelumas. Pada konsentrasi 4M menunjukkan ion besi terkecil   

yaitu sebesar 127,77 ppm. Sedangkan pada konsentrasi 6M ion besi yang terambil 

sebanyak 162.33 ppm. 

Dari data tersebut menunjukan bahwa untuk konsentrasi asam nitrat di 

bawah 5M, yaitu pada asam nitrat konsentrasi 4M menunjukkan peningkatan yang 

nyata, kemudian diatas 5M asam nitrat mampu mengambil besi dengan 

konsentrasi besi yang sedikit mengalami penurunan. Dengan demikian naiknya 

HNO3 yang digunakan tidak meningkatkan konsentrasi ekstraksi besi. Untuk 

konsentrasi asam nitrat dibawah 5 Molar konsentrasi besi yang didapatkan lebih 

kecil. Hal ini menujukkan bahwa konsentrasi tersebut terlalu pekat untuk dapat 

mengekstraksi besi secara maksimal. Sehingga untuk dapat mengikat besi pada 



minyak pelumas bekas diperlukan larutan yang  pekat dan perlakuan terbaik 

adalah konsentrasi 5M. Dengan demikian naiknya konsentrasi HNO3 yang 

digunakan tidak meningkatkan konsentrasi ekstraksi besi.  
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Gambar.7 Hubungan Antara Konsentrasi HNO3 dengan Kandungan Besi 

yang Terambil dari Minyak Pelumas Bekas 
 

 Berdasarkan gambar.5 yang menjelaskan hubungan antara konsentrasi 

asam nitrat dengan kandungan besi yang terikat menunjukkan bahwa dari 

konsentrasi 4M pada tiap perulangan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal 

ini berarti bahwa semakin tinggi pengenceran pada larutan HNO3 maka semakin 

banyak ion besi yang mampu terikat. Sedangkan pada konsentrasi 5M juga terjadi 

peningkatan ion besi, dan pada konsentrasi ini mencapai titik puncak dari grafik. 

Dimana pada konsentrasi 5M mampu mengikat ion besi sejumlah 69% dari total 

besi yang terkandung dalam minyak pelumas bekas. Hal ini menunjukkan masih 

diperlukan pengenceran lagi pada larutan asam nitrat untuk mereduksi besi. Pada 

konsentrasi 6M terjadi sedikit penurunan ion besi yang terikat. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengenceran tidak diperlukan lagi pada konsentrasi 6M. 



 Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maris (2001) didapatkan 

nilai yang ion besi terikat pada minyak pelumas bekas pada sepeda motor 

menunjukkan pada konsentrasi asam nitrat 5M mampu mengikat ion besi paling 

besar yaitu 67% dari ion besi total. Adapun dalam penelitian ini ion besi yang 

mampu terikat lebih banyak, karena minyak pelumas yang diteliti merupakan 

bekas dari mobil. Dengan aktivitas kinerja mesin mobil yang lebih besar dari pada 

sepeda motor maka pada penelitian ini menghasilkan pencemar besi yang lebih 

besar.  

 Dengan adanya besi yang tereduksi dari minyak pelumas bekas maka 

minyak pelumas layak untuk digunakan, karena besi merupakan pencemar yang 

paling berbahaya diantara pencemar lainnya karena keberadaan besi pada minyak 

pelumas akan mempercepat kerusakan mesin, sehingga menggeser fungsi 

pelumas. Seharusnya minyak pelumas menghambat proses keausan, tetapi adanya 

besi pada minyak pelumas mengakibatkan proses keausan makin cepat. 

 

4.2 Pemisahan Endapan Air pada Minyak Pelumas Bekas 

 Pemisahan endapan air dilakukan setelah pemisahan dari logam besi 

bekas. Pemisahan endapan air dilakukan karena adanya endapan dapat 

membentuk lumpur pada mesin. Sehingga endapan air dipisahkan guna mencegah 

terbentuknya emulsi dengan minyak yang dapat menyebabkan minyak pelumas 

menjadi  rusak.  

 Pada penelitian ini data endapan air pada minyak pelumas bekas pada 

konsentrasi 4M sebanyak 0.033 ml atau sebesar 3.3 %, pada konsentrasi 5M 



sebesar 0.0366 ml atau sebesar 3.66 % dan pada konsentrasi 6M sebesar 0.043 ml 

atau 4.33 %. 

 Dari data tersebut nilai kadar air paling tinggi yang pada konsentrasi 6M 

sebesar 4.33% dan kadar air terendah pada konsenrasi 4M sebesar 3.3%. Hal ini 

menunjukkan terdapat hubungan berbanding lurus antara penambahan air 

(pengenceran) asam nirat dengan nilai endapan air yang terukur. Hal ini 

disebabkan pada perlakuan 6M mengandung lebih banyak air yang berasal dari 

pengenceran asam nitrat yang masih terikut dalam proses tersebut. Dan pada 4M 

mempunyai nilai terkecil karena penambahan air pada waktu pengenceran asam 

nitrat juga lebih sedikit.    

 Adapun nilai kadar air yang diijinkan untuk digunakan sebagai minyak 

pelumas adalah tidak melebihi 5%, karena jika kadar air 5% atau lebih maka 

minyak pelumas tidak layak untuk digunakan (Maleev, 1999). Jadi ditinjau dari 

kadar endapan air, minyak pelumas pada penelitian ini masih di bawah batas yang 

diijinkan untuk digunakan sebagai minyak pelumas. 

 Untuk memisahkan endapan air pada minyak pelumas, pertama-tama 

dengan cara melarutkan dengan bensin. Minyak pelumas bekas akan terlarut pada 

bensin sedangkan bahan pengotor seperti endapan air tidak akan terlarut, dengan 

demikian endapan air lebih mudah dipisahkan.  

 Pemisahan dengan pengendapan akan lebih sempurna dengan bantuan 

sentrifuge. Proses pengendapan air pada minyak pelumas bekas ini menggunakan 

alat Sentrifuge dengan kecepatan putaran 4000 rpm. Dengan perlakuan kecepatan 

yang tinggi ini diharapkan  endapan air dapat memisah dari minyak pelumas 



bekas. Dalam hal ini pada gelas ukur terbentuk 3 lapisan, lapisan paling atas 

adalah campuran minyak pelumas bekas dengan bensin, lapisan kedua adalah 

endapan lumpur, dan lapisan ketiga adalah sisa asam nitrat yang terikut dari 

proses sebelumnya yang ditandai dengan warna kuning.   

 Pada gaya sentrifuge bekerja gaya sentrifugal dengan gaya melingkar yang 

arahnya menuju ke dalam atau menuju pusat lingkaran dan juga terdapat gaya 

gravitasi, sehingga partikel yang berat akan terendapkan. Air memiliki massa jenis 

yang lebih besar dari pada minyak pelumas. Dengan pengaruh gaya sentrifugal 

dan gaya gravitasi air akan terendap dan terpisahkan dari minyak pelumas. Dan 

selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap minyak pelumas yang diperoleh 

dengan menggunakan kertas saring. Hal ini dilakukan apabila ada kotoran yang 

belum terendapakan pada alat sentrifuge dapat terjebak dan tersaring pada kertas 

saring tersebut.  

 

4.3 Pemanasan Minyak Pelumas Bekas 

 Pada tahap ini minyak pelumas bekas dipanaskan selama 24 jam dengan 

suhu terkontrol 100°C agar mendapatkan panas yang konstan. Dari data 

pemanasan minyak pelumas bekas didapatkan nilai rata-rata volume untuk 4M 

adalah 15.26 ml, pada konsentrasi 5M sebesar 15.16 ml dan pada konsentrasi 6M 

sebesar 15 ml. 

 Dari ketiga perlakuan tersebut volume tertinggi minyak pelumas setelah 

pemanasan pada konsentrasi 4M, yaitu sebesar 15.26 ml dan nilai terendah pada 

konsetrasi 6M yaitu 15 ml. Adanya perbedaan nilai volume tersebut disebabkan 



oleh pada waktu pemanasan selama 24 jam berakhir, terdapat endapan (kerak) di 

bagian bawah gelas ukur . Endapan tersebut adalah kotoran yang tidak dapat larut 

pada pelarut bensin. Sehingga mengakibatkan nilai volume setelah pemanasan 

yang bervariasi. 

 Adapun pemanasan minyak pelumas bekas selama 24 jam bertujuan untuk 

menguapkan bensin yang terlarut dalam minyak pelumas bekas. Jika dipanaskan 

melebihi suhu 100°C maka akan mengakibatkan pada minyak pelumas terdapat 

senyawa karbon yang mengakibatkan warna minyak pelumas menjadi hitam.  

 

4.4 Pengujian Sifat-Sifat Minyak Pelumas Hasil Pemisahan 

 Rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan suatu formulasi pelumas 

terdiri atas berbagai tahap yang memakan waktu cukup lama serta memerlukan 

penelitian dan pengujian yang hati-hati. Untuk memonitor karakteristik unjuk 

kerja pelumas, sifat fisika dan kimia serta mendapatkan klasifikasi dari formula 

yang akan dihasilkan perlu dilakukan pengujian. 

 

4.4.1 Viskositas 

 Viskositas adalah ukuran hambatan aliran yang ditimbulkan fluida bila 

fluida tersebut mengalami tegangan geser. Viskositas menunjukkan seberapa baik 

minyak pelumas mengalir pada suhu tertentu. Semakin tinggi nilai viskositas 

maka semakin kental minyak pelumas  dan semakin lambat minyak pelumas 

tersebut mengalir melalui celah – celah pada mesin. Dan semakin tinggi 



viskositas, maka semakin baik  minyak pelumas mengurangi gesekan ketika 

kondisi  panas (Yubaidah, 2000). 

 Sesuai standar SAE bahwa pengujian viskositas minyak pelumas 

dilakukan pada suhu 54.4°C atau 130°F. Karena pada suhu tersebut minyak  

pelumas siap untuk melumasi mesin. Pengukuran viskositas ini dilakukan dengan 

menggunakan viskometer.  Berikut tabel konversi kekentalan minyak pelumas  

Angka SAE Viskositas (SSU) pada 0 ˚F Viskositas ( SSU ) pada 130 ˚F 
5 W 4 - 
10 W 12 - 
20 W 48 - 

10 - 90 – 120 
20 45 – 58 120 – 185 
30 58 – 70 185- 225 
40 70 – 85 225 
50 85- 150 - 

    (Surbakty, 1985) 

 Dari hasil pengujian viskositas didapatkan data nilai viskositas yang 

hampir sama, untuk konsentrasi 4M didapakan nilai viskositas sebesar 89.72 m2/s 

atau setelah dikonversi ke dalam SAE menjadi 10. Pada konsentrasi 5M 

didapakan nilai viskositas sebesar 100.80 m2/s atau setelah dikonversi ke dalam 

SAE menjadi 10. Dan pada konsentrasi 6M didapakan nilai viskositas sebesar 

94.98 m2/s atau setelah dikonversi ke dalam SAE menjadi 10. 

 Dari ketiga konsentrasi tersebut dapat diketahui bahwa penambahan 

konsentrasi asam nitrat tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai viskositas minyak 

pelumas.  Bila dibandingkan dengan minyak pelumas sebelum digunakan nilai 

SAE adalah 20W-50, sedangkan pada penelitian didapatkan nilai 10, sehingga 

dapat dikatakan minyak pelumas bekas hasil penelitian mengalami penurunan 



viskositas, tetapi karena minyak pelumas yang digunakan mempunyai pola nilai 

multi grade maka nilai viskositas 10 masih bisa digolongkan dalam SAE 20W-50. 

Adapun penurunan viskositas terjadi karena banyaknya rantai karbon pada 

minyak pelumas bekas yang terputus akibat pemakaian. Struktur minyak pelumas 

yang terputus menghasilkan karbon dan mengendap pada minyak pelumas bekas. 

Kerusakan viskositas disebabkan oleh tenaga gunting (shear force), tekanan 

kimiawi (chemical exposure) serta tekanan suhu (Anonim, 2001). 

 Penurunan viskositas pada minyak pelumas hasil penelitian ini disebabkan 

juga karena faktor lama pemakaian minyak pelumas. Menurut Susanto (2001), 

bahwa terdapat hubungan antara kekentalan dengan temperatur minyak pelumas. 

Bila temperatur  minyak pelumas naik berakibat tidak hanya menurunnya 

kekentalan ,tetapi mengurangi umur  minyak pelumas.  

4.4.2 Berat Jenis 

 Berat jenis minyak merupakan perbandingan antara berat minyak dengan 

volume minyak. Dari hasil pengujian berat berat jenis didapatkan  pada 

konsentrasi 4M sebesar 0.8607 kg/m3, pada konsentrasi 5M sebesar 0.8508 kg/m3 

dan pada konsentrasi 6M sebesar 0.8163 kg/m3.  

 Nilai berat jenis tertinggi terdapat pada konsentrasi 4M yaitu sebesar 

0.8607 kg/m3 dan nilai berat jenis terendah terdapat pada konsentrasi 6M yaitu 

sebesar 0.8163 kg/m3. Hal ini menunjukkan bahwa nilai berat jenis minyak 

pelumas bekas hasil penelitian tidak melebihi dari standar yang diijinkan minyak 

pelumas yang belum digunakan. Yaitu bila dibandingkan dengan berat jenis pada 



minyak pelumas yang belum digunakan mempunyai berat jenis 0.8798 kg/m3 , 

maka nilai berat jenisnya masih dalam batas standar yang diijinkan.  

 Setelah semua pengujian dilakukan, maka agar lebih jelas lagi berikut akan 

ditampilkan hasil pengujian secara keseluruhan :   

Tabel.6 Pengujian Sifat – Sifat Minyak Pelumas Yang Belum Digunakan 
No Pengujian Hasil 
1 Viskositas SAE 20W50 
2 Kadar air 0% 
3 Ion besi pencemar 0% 
4 Berat jenis optimum 0.8798 kg/m3 
  (Maris,2001) 

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa minyak pelumas hasil pemisahan 

layak untuk digunakan kembali. Dengan kondisi minyak pelumas yang hampir 

sama maka lebih baik apabila digunakan minyak pelumas hasil pemisahan besi 

optimum. 

Tabel.5 Pengujian Sifat-Sifat Minyak Pelumas Setelah Proses Ektraksi 
Menggunakan Asam Nitrat (HNO3) 

Hasil No Pengujian 
4M 5M 6M 

1 Viskositas SAE 10 SAE 10 SAE 10 
2 Kadar air 3.3% 3.6% 4.3% 
3 Ion besi terambil 50.28% 67% 62.5% 
4 Berat jenis 0.8607  0.8508 0.8163 

 
 

 

 

 

 

 



 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, antara lain adalah : 

1.Konsentrasi asam nitrat (HNO3)  yang paling efektif mengikat ion besi adalah 

5M yaitu sebesar 174.33 ppm dari total besi yang terkadung 256.22 ppm atau 

dapat dikatakan mampu mengikat besi sebanyak 67.96%. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa untuk mengikat ion besi yang terkandung dalam minyak 

pelumas bekas diperlukan konsentrasi yang optimum yaitu 5 M. 

2.Viskositas dari minyak pelumas bekas sebelum dengan sesudah pengolahan, 

terjadi penurunan yaitu dari kondisi viskositas 20W  menjadi 10. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa dari kekentalan minyak pelumas hasil pengolahan layak untuk 

digunakan, dimana sudah memiliki kondisi yang hampir sama dengan minyak 

pelumas baru yaitu sebesar 20W-50. 

3.Nilai endapan air yang ada dalam minyak pelumas bekas Dari data tersebut nilai 

kadar air paling tinggi yang pada konsentrasi 6M sebesar 4.33% dan kadar air 

terendah pada konsenrasi 4M sebesar 3.3%. Bila dibandingkan dengan minyak 

pelumas yang belum digunakan tidak boleh melebihi 5%. 

4.Nilai berat jenis dari minyak pelumas sebesar 0.8607 kg/m3. Bila dibandingkan 

dengan minyak pelumas sebelum digunakan yaitu 0.8798 kg/m3. Dapat 



dikatakan bahwa dari nilai berat jenis minyak pelumas pegolahan layak untuk 

digunakan. 

 

 

 

5.2 Saran 

1.Dari penelitian ini perlu dilakukan pengujian sifat – sifat minyak pelumas yang 

lain. 

2.Perlu dilakukan pengujian pada kendaraan. 

3.Perlu dilakukan penjernihan warna, dimana warna hitam pada minyak pelumas  

disebabkan oleh kandungan Karbon dan Sulfur.  
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Lampiran.1 Tabel Perbandingan Antara Minyak Pelumas Sintetis Dengan 
Minyak Pelumas Biasa.  

NO 
KLASIFIKASI 

TINGKAT 
VISKOSITAS SAE 

5W-
20 

5W-
30 

5W-
50 

10W-
30 

10W-
40 

10W-
50 

20W-
50 

1 Pengiritan bahan 
bakar +++ ++ = + = - - 

2 Pengiritan miyak 
pelumas + ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

3 Unjuk kerja pada 
mesin  saat panas +++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ 

4 Kebersihan mesin + + + + + + + 

5 Kebersihan katup 
pemasukan ++ + = ++ = + ++ 

6 Kurangnya terjadi 
kerusakan + + + + + + + 

7 

Kemampuan 
perpanjangan 
penggantian 
pelumas 

+++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ 

8 Konversi energi +++ ++ = + = - - 

9 
Penambhan aditif 
viskositas indeks 
improver 

tidak ya ya tidak ya ya tidak 

Keterangan : 

(+) Minyak pelumas sintetis memberikan unjuk kerja yang lebih baik 

(=) Minyak pelumas sintetis memberikan unjuk kerja yang sama 

(-) Minyak pelumas sintetis memberikan unjuk kerja yang kurang 

 

 

 

 



Lampiran.2 Pembuatan Larutan 

1. Pembuatan Larutan asam nitrat 3 M dari larutan HNO3 65%, Bj =1.504 

kg/L 

M = 
Mr

10 apersenMass×× ρ  

  = 
63

65504.110 ××  

         =           15.517 

Volume larutan  HNO3 3M = 
15.517

103×  

    = 1.93 ml 

Sebanyak 1.93 ml larutan HNO3 65 % dimasukkan labu ukur 10ml dan 

diencerkan hingga tanda batas. 

2. Pembuatan Larutan asam nitrat 4 M dari larutan HNO3 65% 

M = 
Mr

10 apersenMass×× ρ  

  = 
63

65504.110 ××  

         =           15.517 

Volume larutan  HNO3 4M = 
15.517

104×  

    = 2.57 ml 



Sebanyak 2.57 ml larutan HNO3 65 % dimasukkan labu ukur 10 ml dan 

diencerkan hingga tanda batas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran.2 ( lanjutan ) 

3. Pembuatan Larutan asam nitrat 5 M dari larutan HNO3 65% 

M = 
Mr

10 apersenMass×× ρ  

  = 
63

65504.110 ××  

         =           15.517 

Volume larutan  HNO3 5M = 
15.517

105×  

    = 3.22 ml 

Sebanyak 3.22 ml larutan HNO3 65 % dimasukkan labu ukur 10 ml dan 

diencerkan hingga tanda batas. 

4. Pembuatan Larutan asam nitrat 6 M dari larutan HNO3 65% 

M = 
Mr

10 apersenMass×× ρ  

 = 
63

65504.110 ××  

         =           15.517 

Volume larutan  HNO3 6M = 
15.517

106×  

    = 3.8 ml 

Sebanyak 3.8 ml larutan HNO3 65 % dimasukkan labu ukur 10 ml dan 

diencerkan hingga tanda batas. 



Lampiran 3. Tabel Hasil Pengujian 

1. Kandungan Besi Pada Minyak Pelumas Bekas Dengan Berbagai Variasi HNO3 

 

Hasil Analisa Metode Analisis Parameter No Kode Kadar Satuan Pereaksi Metode 
1 4M1 130.00 ppm HN03 UV - Vis 
2 4M2 128.33 ppm HN03 UV - Vis 
3 4M3 125.00 ppm HN03 UV - Vis 
4 5M1 181.33 ppm HN03 UV - Vis 
5 5M2 176.00 ppm HN03 UV - Vis 
6 5M3 175.33 ppm HN03 UV - Vis 
7 6M1 165.33 ppm HN03 UV - Vis 
8 6M2 156.66 ppm HN03 UV - Vis 

Fe 

9 6M3 165.00 ppm HN03 UV - Vis 

2. Hasil Minyak Pelumas sesudah Pemanasan selam 24 jam 
No Minyak Pelumas  Volume (ml) 
1 4M1 16.5 
2 4M2 15 
3 4M3 14.3 
4 5M1 16.1 
5 5M2 15.2 
6 5M3 14.2 
7 6M1 15.6 
8 6M2 14.8 
9 6M3 14.6 

3.Penentuan Kadar Endapan Air 

% KA = 100x
akPelumasVolumeMiny

VolumeAir
 

      = (1.51 / 30.33) * 100% 

     = 0.05 

Hasil Pengujian 
3M 4M 5M 
0.05 0.04 0.06 
0.02 0.04 0.04 

Kadar endapan air (%) 

 0.03 0.03 0.03 
 



Lampiran.3 (lanjutan)    

4.Data Hasil Pengukuran Viskositas 

NO Bahan Viskositas 
 ( m2/s ) 

SAE 

1 Pelumas Bekas 40.2 x 10-4 20 W 

2 Penambahan HNO3 4 M 96.67 x 10-4 10 

3 Penambahan HNO3 4 M 74.64 x 10-4 20 W 

4 Penambahan HNO3 4 M 85.87 x 10-4 10  

5 Penambahan HNO3 5 M 95.05 x 10-4 10  

6 Penambahan HNO3 5 M 98.19 x 10-4 10  

7 Penambahan HNO3 5 M 109.17 x 10-4 10 

8 Penambahan HNO3 6 M 92.54 x 10-4 10 

9 Penambahan HNO3 6 M 98.73 x 10-4 10 

10 Penambahan HNO3 6 M 93.67 x 10-4 10 

5.Penentuan Berat Jenis 

Berat Jenis = berat sampel / volume 

Hasil Pengujian 
4M 5M 6M 

0.8802 0.8816 0.8777 
0.8391 0.8472 0.8278 

Berat Jenis (kg/m3) 

 0.8628 0.8238 0.8163 
 

 
6.Pengujian Sifat-Sifat Minyak Pelumas Setelah Proses Ektraksi Menggunakan  
Asam Nitrat (HNO3) 

Hasil No Pengujian 
4M 5M 6M 

1 Viskositas SAE 10 SAE 10 SAE 10 
2 Kadar air 3.3% 3.6% 4.3% 
3 Ion besi terambil 50.28% 67% 62.5% 
4 Berat jenis 0.8607 0.8508 0.8163 

 
 
 
 
 



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 
 
 

Persiapan Alat dan Bahan 
 

 
Pencapuran Minyak Pelumas dengan Asam Nitrat 

 
 
 



Lampiran.5 (lanjutan) 

 

 
Hasil Pengontakan Minyak Pelumas dengan HNO3 
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Lampiran.5 (lanjutan) 
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Penyaringan Minyak Pelumas 

 
 
 
 



Lampiran.5 (lanjutan) 

 

 

 
Endapan pada Kertas saring 

 
 

 
Pemanasan  selama 24 jam 

 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran.5 (lanjutan) 

 

 
Minyak Pelumas Hasil Pemanasan 

 
 
 

 
Minyak Pelumas Konsentrasi  4M 

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran.5 (lanjutan) 

 
 

 
Minyak Pelumas Konsentrasi  5M 

 
 

 
Minyak Pelumas Konsentrasi  6M 

 
 
 
 
 


