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Febria Tino Putra M. 125100900111011. Pengolahan Sampah Plastik Tutup 
Botol PET (Polyethylene Terephthalate) Melalui Proses Thermal. 
Pembimbing: 1. Dr. Ir. A. Tunggul Sutan Haji, MT 

2. Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS 

RINGKASAN 

Plastik digunakan oleh manusia pada hampir setiap kegiatan, contohnya 
dapat ditemukan pada produk minuman, makanan ringan, makanan instan di tiap 
market atau swalayan bahkan pada pasar tradisional. Pengolahan sampah 
melalui proses thermal merupakan salah satu cara mengurangi dampak yang 
diakibatkan oleh sampah plastik. Mengetahui bagaimana karakteristik hasil dari 
proses pirolisis sampah plastik yaitu tutup botol PET, campuran (PET, PP 
kemasan air mineral, PP kemasan air dengan rasa) selama 100 menit pengujian. 
Mengetahui berapa nilai effisiensi dan energi yang digunakan selama proses 
pirolisis berlangsung. 

Metode yang digunakan pada penelitian pengolahan sampah plastik 
melalui proses thermal adalah metode eksperimental dan deskriptif. Metode 
eksperimental pada penelitian ini adalah melakukan percobaan atau running 
pada rangkaian alat (mesin) pirolisis dengan bahan yang telah dipersiapkan. 
Running berlangsung selama 100 menit dan memperhatikan perubahan suhu 
per-5 menitnya. Hasil dari running adalah tabel hasil running terdiri dari kolom 
waktu dari 0 – 100 menit, suhu dan volume hasil tampungan berupa minyak yang 
keluar dari kondensor yang dicapai per-5 menitnya. Metode deskriptif pada 
penelitian ini adalah deskripsi penjelasan dari hasil pengamatan dua kali running 
dengan materi sampel. Running dilakukan pada waktu siang hari bertempat di 
Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan tepatnya pada koordinat 
7°57’11,30”LS dan 112°36’54,86”BT. 

Selama runnning 100 menit diperoleh, pada sampel P26 didapatkan 
volume sebesar 138 ml sementara pada sampel campuran (P11, P12, P13 dan 
P26) didapatkan volume sebesar 73 ml. Kebutuhan energi yang diperlukan pada 
proses pirolisis adalah 4350 KJ. Diketahui bahwa hasil nilai energi pada pirolisis 
sampah plastik dengan dua macam sampel yaitu, sampel P26 adalah 4054,12 
KJ dan sampel campuran 1943,10 KJ. Besar nilai effisiensi keduanya yaitu, pada 
sampel P26 memiliki nilai effisiensi 93 persen dan sampel campuran 45 persen. 
Perbedaan berasal tidak hanya dari jenis sampel namun juga reaksi eksoterm 
dan endoterm. 

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan effisiensi energi yang 
digunakan dan nilai hasil pengujian di laboratorium, bahwa sampel tutup botol 
PET (P26) lebih baik dari pada sampel campuran.Berdasarkan analisis hasil 
yang diperoleh sampel tutup botol PET (P26) mampu dijadikan sebagai bahan 
bakar alternatif. Pengamatan selanjutnya sebaikknya menggunakan batasan 
suhu bukan waktu sehingga proses pengolahan mampu menghasilkan 
karakterstik hasil berdasarkan suhu yang diperoleh. 
 
Kata Kunci: Sampah Plastik, Tutup Botol PET (P26), Energi, Effisiensi 
Energi, Reaksi Eksoterm dan Endoterm 
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Febria Tino Putra M. 125100900111011. Processing Plastic Waste of PET 
(Polyethylene Terephthalate) Bottle Caps Using Thermal Process. 
Supervisors: 1. Dr. Ir. A. Tunggul Sutan Haji, MT 

2. Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS 

SUMARRY 

Plastic used by human in every activity, example it can be found at some 
products such as drink, snack, fast food on every market or big market even at 
traditional market. Processing plastic waste using thermal process is a one of the 
ways to decrease the impact caused by plastic waste. Finding out how are the 
result characteristcs form pyrolysis process of plastic waste as follows bottle caps 
of PET, mixture sample (PET, PP mineral water pack, PP water with flavour 
pack) during 100 minute process. Finding out how much point of efficiency and 
energy used during pyrolysis process occurs. 

The methods used in the experiment of processing plastic waste using 
thermal process are experimental and descriptive method. Experimental method 
at this case is to do an experiment or running at set of tools (machine) of 
pyrolysis with prepared material. Running occurs at 100 minute and to notice at 
temperature change every 5 minutes. The result of running are table of running 
result consists of times column at 0 – 100 minutes, columns of temperature and 
the yield volume in oil form that comes out form condensor reached at every 5 
minutes. Descriptive method at this case is to describe description of the 
experiment result at two times of running material sample. Running was carried 
out at day times and take place at Natural Resources and Enviroment 
Engineering Laboratories at coordinat 7°57’11,30”LS and 112°36’54,86”BT. 

During 100 minute running process obtained at P26 sample acheived 138 
ml volume of oil while at mixture sample (P11, P12, P13 dan P26) acheived 73 ml 
volume of oil. Energy requierments needed at pyrolysis process are 4350 KJ. 
Noted that the result of energy contained form pyrolysis of plastic waste on two 
kinds of sample are P26 sample valueable 4054,12 KJ and mixture sample 
1943,10 KJ. Valueable point of efficiency both of them are on P26 sample has 93 
percent and mixture sample has 45 percent. The diffence comes form not only 
the kind of sample but also reaction of exotherms and endotherms. 

Based on obtained value form efficiency energy count used and the result 
of test value at laboratory, the (P26) bottle caps sample is better than mixture 
sample. Based on analytical result obtained that (P26) bottle caps sample can be 
used as alternative fuel. Next observation should be use temperature 
requirement not times so that processing waste can produce characteristic of 
temperature obtained. 

 
Key words: Plastic Waste, Bottle Caps (P26), Energy, Energy Efficiency, 
Reaction of Exotherms and Endotherms 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah adalah hasil sisa dari beberapa aktivitas manusia seperti makan, 

minum, sisa distribusi barang dan sebagainya ataupun disebabkan karena 

proses alam seperti daun yang berguguran, suatu peristiwa akibat bencana alam 

dan sebagainya. Sementara limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu 

proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah dapat 

berupa cairan maupun padat, dikategorikan mudah diuraikan oleh lingkungan 

hingga tidak dapat diuraikan. 

Plastik digunakan oleh manusia pada hampir setiap kegiatan, contohnya 

dapat ditemukan pada minuman, makanan ringan, makanan instan di tiap market 

atau swalayan bahkan pada pasar tradisional. Keberadaannya memudahkan 

manusia dalam menjalankan kegiatannya. Berfungsi umum sebagai kemasan 

menjadikan plastik berjumlah besar dalam kuantitas. Sangat susah diuraikan 

dalam lingkungan membuat plastik menjadi salah satu perhatian pecinta 

lingkungan lokal maupun internasional. 

Pengolahan sampah melalui proses thermal merupakan salah satu cara 

mengurangi dampak yang diakibatkan oleh sampah plastik. Selain itu plastik 

secara umum dibuang pada tempat pembuangan akhir sampah. Penampungan 

yang tidak sebanding dengan jumlah konsumsi dan produksi menjadi 

permasalahan yang berkepanjangan. Pemakaian kembali melalui pengolahan 

plastik bekas menjadi barang bernilai jual juga menjadi salah satu cara 

mengurangi dampaknya yang kian mengkhawatirkan. 

Pengolahan sampah melalui proses thermal yang paling dikenal adalah 

metode pyrolysis. Metode ini dikenal dengan membakar bahannya pada suhu 

tertentu serta tanpa adanya oksigen didalamnya. Prinsip kerja dari metode ini 

dapat disamakan dengan pengolahan sampah melalui alat incineration. Namun, 

menurut Hamid et al., (2016) keunggulan nyata dari pirolisis dibandingkan 

dengan pembakaran (inceneration), yaitu dapat mereduksi gas buang hingga 20 

kali. Menurut Rachmawati (2015) bahan-bahan plastik secara umum 

terdekomposisi pada suhu lebih dari 200ºC dengan berat bahan yang digunakan 

500 g plastik tanpa memperhatikan jenis yang dipergunakan. 

Jenis-jenis plastik bermacam-macam disesuaikan dengan 

penggunaannya. Plastik merupakan rantai panjang atom yang mengikat satu 
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sama lain. Plastik umumnya terdiri dari polimer karbon saja atau karbon dan 

beberapa unsur lain seperti oksigen, nitrogen, chlorin serta belerang. Kemasan 

plastik umumnya memiliki kode, tepat dibagian bawah kemasan yang 

menunjukkan identitasnya. Macam-macam identitas tersebut masing-masing 

adalah PETE (Polyethylene Terephthalate), HDPE (High-Density Polyethylene), 

PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low-Density Polyethylene), PP (Polypropylene), 

PS (Polystyrene), serta bahan lain seperti BPA, polycarbonate, dan LEXAN. 

Keseluruhan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) maupun tempat 

pembuangan sementara sampah (TPS) memiliki timbunan sampah plastik. 

Menurut Widiayatmoko et, al. (2014) dalam studi kasusnya di kecamatan tebet 

yaitu sampah plastik yang dibuang menuju TPS, sampah plastik tersebut terdiri 

dari 21% PET, 32% PP dan 30% lainnya. Jumlah yang dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar adalah 89%. Pengolahan sampah plastik untuk mengurangi 

timbunan secara keseluruhan adalah 90%. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil yang diperoleh dari proses pirolisis sampah plastik yaitu 

Tutup botol PET, campuran (PET, PP kemasan air mineral, PP kemasan 

air dengan rasa) selama 100 menit pengujian. 

2. Bagaimana effisiensi energi pada alat selama proses pirolisis 

berlangsung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik hasil dari proses pirolisis sampah plastik yaitu 

Tutup botol PET, campuran (PET, PP kemasan air mineral, PP kemasan 

air dengan rasa) selama 100 menit pengujian. 

2. Mengetahui effisiensi energi yang digunakan selama proses pirolisis 

berlangsung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan data tentang potensi yang didapatkan dari pengolahan 

sampah plastik. 

2. Memberikan gambaran tentang pengolahan sampah plastik melalui 

proses thermal, pirolisis. 

3. Memberikan hasil data berupa karakteristik olahan sampah plastik yang 

dapat dimanfaatkan lagi. 
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4. Sebagai rujukan atau sumber referensi pada alat/mesin yang 

dipergunakan untuk penelitian yang sama maupun berbeda dari segi 

effisiensi energinya. 

5. Sebagai rujukan atau sumber referensi pada penelitian dimasa yang akan 

datang. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Sampah plastik yang dipergunakan adalah Tutup botol PET, campuran 

(PET, PP kemasan air mineral, PP kemasan air dengan rasa). 

2. Pengujian berlangsung di Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya pada 

siang hari. 

3. Parameter waktu adalah lama proses pirolisis berlangsung bukan waktu 

saat pirolisis dilaksanakan. 

4. Suhu tidak diberikan batasan atas maupun bawah, namun waktu yang 

dipergunakan hanya 100 menit. 

5. Karakteristik hasil adalah nilai dari viskositas, densitas, nilai kalor dan titik 

api dibandingkan dengan minyak lain. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Plastik 

Kemajuan peradaban manusia menuntut pada kehidupan yang serba 

praktis dan cepat. Semenjak ditemukannya bahan plastik telah membantu 

kehidupan manusia dalam berkegiatan dari hal kecil hingga besar. Menurut 

Nasiri (2004) dalam Purwaningrum (2016) secara umum plastik mempunyai sifat 

yaitu densitas yang rendah;isolasi terhadap listrik;mempunyai kekuatan mekanik 

yang bervariasi;ketahanan terhadap suhu terbatas; ketahanan terhadap bahan 

kimia bervariasi. 

Keunggulannya yang begitu banyak, maka penggunaannya pun juga 

banyak. Selama penggunaan berlangsung dari awal ditemukannya pertumbuhan 

pembuatan plastik tidak sebanding dengan pengolahannya. Timbulah 

penumpukan plastik yang tidak terpakai atau disebut dengan sampah plastik. 

Sampah plastik menjadi permasalahan hampir diseluruh negara bahkan di lautan 

bebas sering ditemukan sampah plastik. 

2.1.1 Jenis-jenis Plastik 

Menurut Widyatmoko et al., (2014) sturktur dasar kimia plastik merupakan 

ikatan kovalen. Plastik merupakan molekul hydrocarbon. Molekul dari plastik 

disebut makro molekul karena ukurannya sangat besar dilihat dari jumlah atom 

carbon. Berat antar molekul tidak dapat ditentukan atau terhitung. Menurut 

Purwaningrum (2016) plastik dapat berupa batangan, lembaran, atau blok bila 

dalam bentuk bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, 

peralatan makanan dan lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah polimer 

dan zat additive lainnya. Polimer tersusun dari monomer-monomer yang terikat 

oleh rantai ikatan kimia. Terdapat tujuh jenis plastik yang sering dipergunakan 

dalam kegiatan sehari-hari secara penampilannya dapat dilihat pada Gambar 

2.1, setelah deskripsi dari ketujuh jenis plastik tersebut. 

Menurut Karuniastuti (2013) jenis-jenis plastik dapat terbagi menjadi 7 

bagian utama, antara lain: 

1. PET (Polyethylene Terephthalate) 

Mayoritas bahan plastik PET di dunia untutk serat sintetis (sekitar 60%), 

dalam biadang tekstil PET biasa disebut dengan polyester (bahan dasar botol 

kemasan 30%). Botol jenis PET/PETE ini direkomendasikan untuk dipakai hanya 
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sekali dan memiliki titik leleh 85°C. Pemakaian yang berkali-kali apalagi 

digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan 

lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat 

karisogenik (dapat menyebabkan kanker). Keunggulannya dapat menyegel 

udara lebih baik dibandingkan dengan PP. 

2. HDPE (High-Density Polyethylene) 

HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan 

karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan dan bahan 

yang dikemasnya. Kemampuannya memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, 

dan lenih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik berjenis 

atau berkode PET. HDPE tetap memiliki bahaya karena melepaskan senyawa 

antimoni trioksida secara terus menerus. 

3. PVC (Polyvinyl Chloride) 

PVC mengandung DEHA yang dapat bereakasi dengan bahan yang 

dikemas, plastik ini dapat bocor pada makanan berminyak yang panas. Memiliki 

titik leleh pada 70 – 140°C, bahaya yang dapat ditimbulkannya adalah bagi 

ginjal, hati dan penurunan berat badan. Bila terbakar dapat mengeluarkan racun. 

4. LDPE (Low-Density Polyehthylene) 

Sifat mekanis dari LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan 

permukaan agak berlemak. Pada suhu dibawah 60°C resisten terhadap senyawa 

kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, akan tetapi tidak baik bagi 

gas-gas yang lain seperti oksigen. LDPE dapat didaur ulang, baik untuk barang-

barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat, dan memiliki resistensi yang 

baik terhadap reaksi kimia. 

5. PP (Polyprophyne) 

Karakteristik PP adalah botol transparan yang kurang jernih atau 

berawan. Polyprophyne kuat dan ringan dengan daya tembus uap rendah, 

ketahanan baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi. Memiliki kode 5 dan 

titik leleh 165°C. 

6. PS (Polystyrene) 

Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan 

bahan styrene ke dalam makanan tersebut bersentuhan. Bahan ini harus 

dihindari, karena selain berbahaya terhadap kesehatan otak, mengganggu 

hormon esterogen pada wanita, pertumbuhan dan sistem saraf. PS akan 
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berwarna kuning-jingga bila terbakar dan meninggalkan jelaga dan titik lelehnya 

pada 95°C. 

7. OTHER 

Kode plastik jenis ini adalah 7 dan terdiri dari SAN (Styrene Acrylonitrile), 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycabonate), Nylon. PC dapat 

mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan 

minuman berpotensi merusak sistem hormon, fungsi imunitas, dan sistem 

reproduksi. SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang baik untuk 

dipakai, memiliki resistensi yang tingi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, 

kekauan dan tingkat kekerasan telah ditingkatkan. 

Gambar 2.1 Jenis-jenis plastik yang dapat ditemukan pada kegiatan sehari-hari (Anonim, 
2015) 

Jenis plastik PET terletak pada Gambar 2.1 pojok kiri atas dengan logo 

nomor satu. Plastik sendiri dikonsumsi sekitar 100 juta ton/tahun diseluruh dunia. 

Satu tes embuktikan 95% orang pernah memakai barang mengandung 

Bisphenol-A. Pemakaian yang begitu besar tentunya akan berdampak signifikan 

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat 

non-biodegradable, diperkirakan membutuhkan 100 hinga 500 tahun dapat 

terdekomposisi dengan sempurna. 

 

 



7 

2.2 Pengolahan Sampah Plastik 

Sampah plastik memiliki jumlah yang begitu besar, ilustrasi pada Gambar 

2.2 nampak sampah plastik menjadi gangguan pada lingkungan sekitar hingga 

tempat terbuangnya dapat menyita ruang lahan yang dapat dipergunakan 

sebagai fasilitas umum. Menurut Sogancioglu et al., (2017) pengolahan plastik 

dapat dipisahkan menjadi bahan di-recycle (daur ulang) dan pemulihan energi 

pembuatannya. Pemilihan diantara keduanya akan bergantung pada jenis 

plastik, kerumitan secara relatif pada pemisahan keseluruhan atau sebagian dari 

material limbah lainnya, secara ekologis dan aspek biaya proses. Degradasi 

panas pada plastik adalah peningkatan perhatian terhadap bahan baku daur 

ulang sebagai konversinya ke gas cairan (oli) dan produk padat, tiap hasilnya 

dapat digunakan sebagai sumber energi dan atau bahan baku kimia. 

Gambar 2.2 Sampah plastik mendominasi sampah yang terbuang sehari-hari (Anonim, 
2012) 

Dibutuhkan proses daur ulang yang tepat agar kejadian seperti Gambar 

2.2 tidak terus-menerus terjadi. Menurut Purwaningrum (2016) daur ulang 

merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah 

tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau 

keduanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau 

diperjualbelikan kembali. Recycle (daur ulang) sampah plastik dapat dibedakan 

menjadi empat cara yaitu, daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang 

tersier dan daur ulang quater. Menurut Panda (2011) dalam Purwaningrum 

(2016) mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak termasuk daur 

ulang tersier, dapat dilakukan dengan proses cracking (perekahan). Cracking 

adalah proses memecah rantai polimer menjadi senyawa dengan berat molekul 
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yang lebih rendah. Terdapat tiga macam proses caracking yaitu hidro cracking, 

thermal cracking dan catalytic cracking. 

2.2.1 Thermal cracking 

Termasuk proses pirolisis, yaitu dengan cara memanaskan bahan polimer 

tanpa oksigen. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu antara 350 – 900°C. 

Dari proses ini akan dihasilkan arang, minyak dari kondensasi gas seperti 

parafin, isoparafin, olefin, naphthene dan aromatik, serta gas yang memang tidak 

bisa terkondensasi. 

2.2.2 Hidro cracking 

Proses cracking dengan mereaksikan plastik dengan hidrogen dalam 

wadah tertutup yang dilengkapi dengan pengaduk suhu 423 – 673 K dan 

tekanan hidrogen sebesar 3 – 10 Mpa. Diperlukan keberadaan katalis seperti 

alumina, amorphous, silica alumina, zeolite dan  sulphate zirconia serta 

kehadiran bahan pelarut 1-methyl napthalene, tetralin dan decalin. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rodiansono (2005) dalam Purwaningrum (2016) 

penggunaan katalis NiMo/Zeolit dan NiMo/Zeolit-Nb2O5 pada hydro cracking 

sampah plastik polyprophyne didapatkan bensin (hidrokarbon C5-C12). 

2.2.3 Catalytic cracking 

Cracking dengan menggunakan katalis untuk reaksi perekahan, bertujuan 

mengurangi suhu dan waktu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Osueke dan 

Ofundu (2011) dalam Purwaningrum (2016) digunakan dua metode, thermal 

cracking dan catalytic cracking untuk mengkonversi plastik LDPE menjadi 

minyak. Pirolisis dilakukan pada tabung stainless steel dengan pemanas listrik 

475 – 600°C. Penggunaan katalis silica alumina dengan sampah plastik 

perbandingan 1:4 pada suhu 550°C dihasilkan jumlah minyak lebih banyak 

daripada variasi lain. 

2.3 Pirolisis Sampah Plastik PET (Polyethylene Terephthalate) 

Pirolisis merupakan salah satu upaya untuk mengolah limbah melalui 

cara thermal. Proses ini menggunakan alat yang mendekomposisi struktur kimia 

bahannya melalui proses pemanasan pada bagian reaktornya. Variasi waktu dan 

suhu hingga pengaruh luar dan dalam mempengaruhi hasil dari proses ini. 

Menurut Wicaksono (2017) pirolsis atau devolatisasi adalah proses fraksinasi 

material oleh suhu. Proses pirolisis dimulai pada temperatur sekitar 200 – 420°C, 
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ketika komponen yang tidak stabil secara thermal dan volatiler matters pada 

sampah akan pecah dan menguap bersama komponen lainnya. 

Menurut Rachmawati (2015) pada penelitiannya plastik PET memiliki titik 

leleh pada temperatur 250-260ºC dan terdekomposisi pada temperatur 460ºC. 

Penelitian pirolisis yang dilakukan tidak menghasilkan gas yang terkondensasi 

karena PET memiliki sifat dasar mudah menyublim. Produk char hasil pirolisis 

PET mengandung karbon sekitar 84,9%. Bahan yang dipakai bermassa 500g 

menghasilkan gas 45,4%, wax 36,42%, dan char 18,18%. 

Pemaparan berbeda pada hasil penelitian lain ditunjukan oleh Wicaksono. 

Menurut Wicaksono (2017) pirolisis yang dilakukan pada penelitiannya memiliki 

tingkat pemanasan sekitar (5-7 K/menit). Bahan yang digunakan adalah plastik 

berjenis PET. Pirolisis ini menghasilkan cairan yang sedikit sedangkan gas dan 

arang lebih banyak dihasilkan. Proses ini disebut pirolisis lambat (slow pyrolysis) 

dilakukan pada pemanasan 0,5-2 detik, suhu 400-600ºC dan prose pemadaman 

yang cepat pada akhir proses. Pemadaman digunakan untuk memperoleh 

produk dengan berat molekul tinggi sebelum akhirnya terkonversi menjadi 

senyawa gas yng memiliki berat molekul rendah. Metode pirolisis ini dapat 

dihasilkan produk minyak hingga 75% lebih tinggi dibandingkan dengan pirolisis 

konvensional. 

2.4 Metode Pengolahan Data 

Penelitian ditujukan untuk membuktikan hipotesa dan menjawab rumusan 

masalah yang diungkapkan dalam tujuan penelitian. Data merupakan unsur yang 

didapatkan saat menguji hipotesa, ditentukan saat pengamatan atau pengukuran 

pada pengujian. Menurut Yitnosumarto (1990) data adalah hasil pengukuran atau 

pengamatan yang dikumpulkan, berupa angka-angka atau besaran-besaran atau 

fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan yang menggambarkan perbedaan atau 

persamaan individu atau obyek dengan yang lain pada karakteristik yang sama. 

Pengolahan data hasil pengamatan, digunakan statistika sebagai metode. 

Statistika merupakan studi tentang informasi (keterangan) dengan 

mempergunakan metodologi dan teknik-teknik perhitungan untuk menyelesaikan 

permasalahan praktis yang muncul pada berbagai bidang. Diperlukan 

penyederhanaan dan analisa untuk mendapatkan kesimpulan atas probabilitas 

yang terjadi yaitu penggabungan statistika deskriptif dan statistika inferensial. 
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2.5 Bahan Bakar dan Efisiensi 

Bahan bakar merupakan bahan penggerak pada mesin untuk 

menciptakan sistem pembakaran. Bensin (gasolin), petroleum, kerosin, minyak 

pelumas merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Minyak mentah (crude 

oil) merupakan salah satu senyawa cair hidrokarbon alami, dapat berasal dari 

lautan ataupun sela bebatuan. 

Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon (C) 

dan hidrogen (H), contoh sederhananya metana (CH4). Hidrokarbon terbagi 

menjadi dua yaitu kelompok hidrokarbon alifatik (rantai lurus, rantai bercabang 

atau rantai melingkar) dan hidrokarbon aromatik (rantainya memiliki cincin atom 

karbon yang sangat stabil). Golongan hidrokarbon yang utama adalah parafin, 

olefin, naften dan aromat. Bensin (gasolin) merupakan produk utama industri 

minyak bumi, terdiri dari campuran kompleks ratusan hidrokarbon dengan variasi 

titik didih antara 30 – 200ºC (Anonim, 2015) 

2.5.1 Nilai pada Bahan Bakar 

Bahan bakar pada umumnya memiliki nilai atau ukuran-ukuran tertentu 

yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain viskositas, titik nyala 

(flash point), nilai kalor, densitas, titik didih dsb. Pembahasan kali ini hanya 

menjelaskan viskositas, densitas, titik nyala (flash point), dan nilai kalor, karena 

keempat parameter tersebut sudah dianggap mewakili. 

Viskositas atau dapat disebut kekentalan zat cair. Menurut Mansyla 

(2018) kekentalan adalah sifat dari suatu zat cair (fluida) disebabkan adanya 

gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair 

tersebut. Nilai kental (viskos) dimana zat cair memiliki kekentalan yang berbeda-

beda materinya, misalnya kekentalan minyak goreng dengan kekentalan oli. 

Densitas sangat berkaitan erat dengan zat cair (fluida). Menurut Maharani 

(2017) densitas atau kerapatan secara umum didefinisikan sebagai berat per 

satuan volume. Terdapat tiga jenis densitas antara lain, kerapatan sebenarnya, 

kerapatan granul, kerpatan bulk. Kerapatan sebenarnya adalah kerapatan dari 

bahan itu sendiri, tidak termasuk rongga dan pori-pori. Kerapatan granul adalah 

volume granul atau volume partikel ditambah dengan ruang dalam partikel. 

Kerapatan bulk adalah massa dari serbuk dibagi dengan volume bulk, 

bergantung pada distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan kohesi antar 

partikel. 



11 

Titik nyala adalah titik suhu terendah timbulnya api. Menurut Triyono 

(2011) titik nyala adalah temperatur dimana timbul sejumlah uap yang apabila 

tercampur dengan udara membentuk suatu campuran yang mudah menyala. 

Besaran angka ini dapat digunakan sebagai indikator resiko bahaya 

kebakarannya. Setiap bahan cair yang memiliki titik nyala dibawah 55°C 

termasuk bahan mudah terbakar. 

Nilai kalor pada skala laboratorium, penentuan besar nilainya 

menggunakan bom kalorimeter. Menurut Novita (2010) metode penentuan nilai 

kalor di laboratorium yaitu, 1 gram sampel dimasukkan ke dalam bom, dan 

dikontakkan dengan kawat yang menghantarkan arus listrik. Bom ditutup dan 

diberikan oksigen pada tekanan tinggi. Bom kemudian diletakan pada bak air 

adiabatik (addiabatic water bath). Ketika listrik muali dialirkan, terjdai 

pembakaran dalam bom. Panas yang dihasilkan dari pembakaran akan 

memanaskan air dan kenaikan temperatur yang terjadi akan terukur oleh 

termometer dan kemudian dikonversikan menjadi besaran nilai kalor. 

2.5.2 Efisiensi 

Konsep energi adalah tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi 

bisa diubah dari bentuk ke bentuk yang lain. Penggunaan energi dapat dikatakan 

effisien apabila tidak ada yang terbuang. Contoh kasus yang dapat 

menjelaskannya adalah efisiensi carnot dimana usaha yang dihasilkan. 

berbanding kalor yang diberikan, hasilnya apakah usaha sebanding atau bernilai 

satu dengan kalor yang didapatkan ataupun kurang dari satu. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan kegiatan penelitian pengolahan sampah plastik 

berada pada Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan FTP di 

koordinat 7°57’11,30”LS dan 112°36’54,86”BT. Pengolahan dilakukan dengan 

parameter waktu dan pengamatan hasil dalam jumlah mililiter dan besar suhu 

yang bertahap naik. Estimasi waktu penelitian pada tanggal 25 Mei 2018 hingga 

tanggal 5 Juli 2018. Pengujian hasil pengolahan pada Laboratorium Motor Bakar 

FT koordinat 7°57’1,08”LS dan 112°36’46,25”BT dengan parameter nilai kalor, 

densitas, flash point dan viskositas. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Terdiri dari instrumen yang dipergunakan untuk membantu 

berlangsungnya kegiatan penelitian. Berikut alat yang dipergunakan: 

1. Reaktor pirolisis sebagai tempat terjadinya pirolisis. 

2. Kondensor atau pendingin sebagai pendingin suhu uap hasil dari pirolisis. 

3. Kotak kontrol terdiri dari beberapa bagian antara lain: 

a. Thermocouple sebagai mendeteksi suhu pada reaktor 

b. Relay dan saklar sebagai memutus atau menghubungkan aliran listrik 

dari sumber tegangan menuju set kontrol. Relay dapat difungsikan 

sebagai alarm apabila suhu hampir menuju maksimal pada set 

kontrol thermocontrol. 

c. Thermocontrol terdiri dari display dan set kontrol. Dua bagian 

tersebut masing-masing berfungsi sebagai penampil suhu ruang 

reaktor dan mengatur berapakah suhu stabil yang diinginkan. 

d. Kabel penghubung sebagai distributor listrik pada thermocontrol, 

relay dan saklar. 

e. Kabel sensor sebagai distributor informasi dari sensor thermocouple 

ke thermocontrol. 

4. Kompor dan LPG sebagai pemanas reaktor atau penyedia energi panas. 

5. Selang hitam dan regulator sebagai penghubung LPG dengan kompor 

untuk mengalirkan gas pembakaran. 
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6. Gunting sebagai pemotong sampah plastik PP (polypropylene) kemasan 

air mineral dan PP (polypropylene) kemasan air dengan rasa. 

7. Pompa sebagai sirkulator air pada kondensor atau memompa air dari bak 

penampung air ke kondensor. 

8. Selang penghubung sebagai penghubung dan media mengalirnya air dari 

pompa ke kondensor serta dari kondensor ke bak penampung air. 

9. Pipa penghubung sebagai media mengalirnya uap hasil pirolisis atau 

penghubung dari reaktor menuju kondensor. 

10. Bak penampung air sebagai wadah penampung air untuk menurunkan 

suhu uap hasil pirolisis. 

11. Gelas ukur sebagai wadah penampung hasil kondensasi pada kondensor. 

12. Alat-alat pengukur nilai parameter seperti: 

a. Viskosimeter sebagai alat ukur nilai viskositas minyak yang 

dihasilkan. 

b. Kalorimeter bom sebagai alat ukur milai kalor minyak yang dihasilkan. 

c. Aerometer sebagai alat ukur densitas minyak yang dihasilkan. 

d. Flash point tester sebagai alat ukur titik api minyak yang dihasilkan. 

13. Microsoft excel sebagai pengolah data hasil dari running. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah: 

1. PET (polyethylene terephthalate) yaitu bagian tutup botol saja. 

2. Campuran (random) atau bahan gabungan terdiri dari PET (polyethylene 

terephthalate), PP (polypropylene) kemasan air mineral dan PP 

(polypropylene) kemasan air dengan rasa. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian pengolahan sampah plastik 

melalui proses thermal adalah metode eksperimental dan deskriptif. Metode 

eksperimental adalah metode yang digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian. Menurut Moore (1993) dalam Michael (2000) metode terbaik atau 

hanyalah yang secara penuh menuntut, memberikan sebab-akibat untuk 

melakukan secara hati-hati merencanakan percobaan atau bereksperimen 

dimana akibat variabelnya masih belum ada bukti terkontrol. Percobaan atau 

bereksperimen berarti untuk secara aktif pada peubah (x) dan untuk mengamati 

responnya terhadap (y). Metode penelitian deskriptif adalah paparan kalimat 
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yang menjabarkan suatu penelitian. Menurut Ethridge (2004) dalam Dudovskiy 

(2017) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 

pembentukannya secara sederhana mencoba untuk menggambarkan, 

menjelaskan, atau mengidentifikasi sesuatu, sambil mencoba-coba penelitian 

secara analisis untuk sebab-akibat kenapa terjadi atau bagaimana bisa terjadi. 

Metode eksperimental pada penelitian ini adalah melakukan percobaan 

atau running pada rangkaian alat pirolisis dengan bahan yang telah dipersiapkan. 

Running berlangsung selama 100 menit dan memperhatikan perubahan suhu 

per-5 menitnya. Hasil dari running adalah tabel hasil running terdiri dari kolom 

waktu dari 0 – 100 menit, suhu dan volume hasil tampungan berupa minyak yang 

keluar dari kondensor yang dicapai per-5 menitnya. Tabel 3.1 adalah contoh 

tabel pengamatan saat running berlangsung. 

Tabel 3.1 Contoh hasil pengamatan running dengan sampel PET (polyethylene 
terephthalate) tutup botol atau campuran 

Waktu (menit) Suhu (°C) Volume (ml) 

0 T1 V1 

5 T2 V2 

... ... ... 

100 Tn Vn 

 

Metode deskriptif pada penelitian ini adalah deskripsi penjelasan dari 

hasil pengamatan dua kali running dengan materi sampel sesuai dengan 

keterangan dalam sub-subab bahan dan hasil analisa data. Analisa data 

bertujuan untuk mengolah data sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan 

atau rumusan masalah penelitian. Penjelasan analisa data selanjutnya dibahas 

pada subab analisa data. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Bahan 

Bahan yang digunakan berasal dari Bank Sampah Malang, Sukun Kota 

Malang. Sampah pada lokasi tersebut diberi kode untuk memudahkan proses 

sortasi. Kode sampah yang digunakan pada penelitian ini adalah P26 yaitu PET 

(polyethylene terephthalate) bagian tutup botol tanpa dipilih warnanya, P13 botol 

PET yang telah dicacah di BSM (Bank Sampah Malang), P12 dan P11 yaitu PP 

(polypropylene) kemasan air mineral atau disebut PP gelas aqua dan PP 

(polypropylene) kemasan air dengan rasa atau disebut PP gelas ale-ale. Sampel 
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P11 dan P12 mengalami perlakuan yaitu pengecilan ukuran atau pencacahan. 

Gambar 3.1 menunjukkan pemotongan sampel P11 dan P12, tujuannya adalah 

mempercepat pembakaran dan mengurangi terjadinya penguapan karena tingkat 

kerapatan bahan. Berebeda untuk bahan P26 hanya perlu dicuci, karena 

memiliki tingkat kekerasan yang sulit dipotong atau hanya bisa dihancurkan, 

karena kesukaran dan dapat memperpanjang waktu untuk mempersiapkan 

bahan. 

Gambar 3.1 Pemotongan sampel P11 dan P12 

3.4.2 Persiapan Alat 

Alat yang digunakan berupa rangkaian reaktor dan kondensor. Alat yang 

dipergunakan pernah dipakai pada penelitian, konversi sampah plastik botol air 

mineral dan sampah gelas plastik air mineral sebagai bahan bakar alternatif 

menggunakan proses pirolisis. Alat tersebut terangkai satu sistem dan dapat 

disebut sebagai mesin pirolisis. Mesin tersebut mendapatkan modifikasi berupa 

penambahan sensor panas pada reaktor. Sensor tersebut terhubung menuju 

kotak thermocontrol yang memberikan informasi terbaru nilai suhu didalam 

reaktor. Berikut gambaran umum dari reaktor dan kondensor serta 

pendukungnya yang dipergunakan dalam penelitian, dimulai pada dimensi 

hingga kapasitasnya, serta gambar 3d pada Gambar 3.2: 

1. Reaktor; diameter = 30,5 cm, tinggi total = 55 cm, tinggi tabung reaksi = 

40 cm, dan diameter lubang output = 2 cm. Volume reaktor untuk reaksi = 

29,2 L. 

2. Kondensor; panjang pipa penghubung = 70 cm, panjang kondensor = 48 

cm, panjang pipa dalam kondensor = 20 cm, diameter lubang input = 2,5 

cm, diameter lubang output = 1,5 cm, dan diameter lubang selang = 0,75 

cm. Volume air yang dapat ditampung kondensor = 0,035 L. 
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3. Pendukung; panjang selang = 40 cm, panjang selang regulator = 300 cm, 

diameter kompor = 20,5 cm, panjang rangka penyangga = 35 cm, dan 

volume bak penampung air = 12 L. 

Gambar 3.2 Gambaran reaktor dalam model 3D dengan menggunakan Auto CAD. 

3.4.3 Cara Kerja Alat 

Rangkaian alat atau mesin yang dipergunakan saat running sampel 

secara detail telah dijelaskan. Pirolisis terjadi ketika bahan terdekomposisi pada 

suhu tertentu. Berikut prosedur alat bekerja pada Gambar 3.3, atau selanjutnya 

dapat disebut dengan standar operasional prosedur (SOP). 
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Gambar 3.3 Diagram alir cara kerja alat atau dapat disebut SOP pengoprasian mesin 
yang disesuaikan dengan perlakuan waktu pada penelitian ini 

  

Masukan sampel ke reaktor 

Tutup rapat reaktor 

Nyalakan kompor pada titik 
maksimal 

Hubungkan kondensor dengan 
bak penampung dan pompa 

Nyalakan pompa 

Hubungkan pipa penghubung 
dari reaktor ke kondensor 

Persiapan alat dan bahan 

Jaga aliran air tetap 
stabil 

Nyalakan 
thermocontrol 

Tidak 
diperlukan 

penentuan SV 

Menampilkan 
menu set dll 

Arah satuan, puluhan, dan 
ratusan 

Naik turun angka 

Nyalakan timer 
Perhatikan tiap 

menjelang 5 menit, 
selama 100 menit 

Tampung cairan 

Perhatikan tiap 
menjelang 5 menit 

perubahan suhunya 

Tampung dalam gelas 
ukur dan perhatikan 

tiap menjelang 5 menit 
perubahan volumenya 

Catat hasil tiap 5 menit 

Selesai 

Tentukan SV 
(set value) 
untuk batas 

suhu tertinggi 
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3.5 Analisa Parameter Uji 

Analisa parameter uji merupakan penjabaran nilai-nilai yang didapatkan 

setelah dan saat running berlangsung. Parameter ini mendukung analisa data 

yang dilakukan pasca running. Penilaiannya menggunakan alat tertentu sesuai 

dengan keterangan pada sub-subab alat. Secara berurutan pada Gambar 3.4 

viskosimeter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur viskositas zat cair, 

Gambar 3.5 kalorimeter bom yaitu alat ukur milai kalor minyak yang dihasilkan, 

Gambar 3.6 aerometer yaitu alat ukur densitas minyak yang dihasilkan, Gambar 

3.7 flash point tester yaitu alat ukur titik api minyak yang dihasilkan. Ditambah 

pada Gambar 3.8 timer dan display pada thermocontrol sebagai pencatat suhu 

dan waktu aktual. 

Gambar 3.4 Viskosimeter (Argaditya, 2018) 

Gambar 3.5 Kalorimeter bom (Argaditya, 2018) 
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Gambar 3.6 Aerometer (Argaditya, 2018) 

Gambar 3.7 Flash point tester (Belapur, 2015) 

Gambar 3.8 Timer pada bagian kanan dan display thermocontrol pada bagian kiri 

3.6 Analisa Data 

Setelah mendapatkan nilai parameter uji dan nilai-nilai hasil pengamatan, 

keduanya diolah dan dianalisa. Bertujuan mendapatkan hasil secara kuantitatif 

seperti pada uraian tujuan penelitian. Pengolahan data dilakukan dimicrosoft 

excel 2007. Selain itu, terdapat beberapa persamaan untuk menemukan nilai 

effisiensi dari energi yang dipakai ketika proses pirolisis berlangsung. 

Berdasarkan parameter uji nilai yang didapatkan adalah densitas, viskositas, 

flash point, dan nilai kalor. 
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Nilai densitas dipakai untuk mendapatkan presentase rendemen yang 

didapatkan dari pengolahan sampah plastik yang dilakukan, penentuannya 

menggunakan persamaan (1). 

          
            

                    
        (1) 

Nilai kalor dan densitas dipakai untuk menentukan nilai kalor minyak per 

mililiternya, hal ini dinyatakan pada persamaan (2). Sehingga didapatkan berapa 

nilai energi yang terkandung dalam sampel tersebut melalui persamaan (3). 

                                                (2) 

                                                 (3) 

Apabila telah diperoleh nilai energi yang terkandung, maka ditentukan nilai 

effisiensinya dengan menggunakan persamaan (5). Selain nilai energi yang 

terkandung juga dibutuhkan berapa nilai energi kompor yang dipakai selama 

pirolisis berlangsung melalui persamaan (4). 

              (4) 

 
Dimana, 

Q= Nilai energi kalor (KJ) 

(m)=massa (g) 

(c)=nilai kalor (g/ml) 

T= Selisih suhu (ºC) 

 

          
             

             
        (5) 

Effisiensi menunjukkan berapa persen energi yang terbuang. Selanjutnya, 

penentuan besar laju volume dan suhu yang berlangsung selama proses 

pirolisis. Laju tersebut akan menggambarkan bagaimana kenaikan suhu dan 

volume, serta bagaimana hubungan keduanya, penentuan nilainya digunakan 

persamaan (6). Hubungannya dapat ditentukan dari besar korelasi yang 

didapatkan. Besar nilai korelasi ditentukan oleh persamaan (7). 

   
  

  
      (6) 

             
                

 

                     
 
  

   (7) 

(Yitnosumarto, 1990) 
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3.7 Diagram Penelitian 

Diagram alir penelitian pada Gambar 3.9 merupakan alur penelitian dari 

awal hingga selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Diagram alir penelitian 

Persiapan alat Persiapan bahan  P26 (900 g) 

 Campuran (P11, 
P12, P13, dan P26) 
(900g) 

Reaktor Kompor Konden-
sor 

Pompa Thermo-
control 

Perangkaian alat 

Proses Pirolisis sesuai dengan 
SOP pada Gambar 3.3 

Hasil Pirolisis 

Sampel 
P26 

Sampel 
Campuran 

Analisis: 

 Rendemen 

 Energi 

 Effisiensi 

 Laju Volume dan Suhu 

 Karakteristik Hasil 

Analisis: 

 Rendemen 

 Energi 

 Effisiensi 

 Laju Volume dan Suhu 

 Karakteristik Hasil 

Evaluasi 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 

Mulai 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Hasil penelitian dan pembahasan dimulai dari proses pengambilan data 

dan pengumpulan data, hingga pada tahap analisa. Pengambilan data dilakukan 

ketika running mesin atau percobaan bahan pada mesin berlangsung. Sehingga 

diperlukan kesiapan alat dan bahan yang dipergunakan. Masing-masing alat dan 

bahan kesiapannya secara deskriptif telah dijelaskan pada sub-bab 3.4 

pelaksanaan penelitian. Dibawah ini pada Gambar 4.1 bahan yang telah siap 

untuk diolah menjadi minyak, P11, P12, P13 dan P26 masing-masing adalah PP 

gelas aqua, PP gelas ale-ale, PET botol plastik cacah dan PET tutup botol. 

Gambar 4.1 Sampel P11, P12, P13 dan P26 yang siap dipirolisis 

4.2 Hasil Running Sampah Plastik 

Running dilakukan pada waktu siang hari bertempat di Laboratorium 

Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan tepatnya pada koordinat 

7°57’11,30”LS dan 112°36’54,86”BT. Perlakuan bahan secara deskriptif telah 

dijelaskan pada sub-bab 3.4 pelaksanaan penelitian. Running berlangsung 

selama 100 menit dengan nyala api maksimal. Nyala api maksimal dimaksudkan 

untuk menaikkan suhu reaktor lebih cepat, sehingga diharapkan sampel yang 

dihasilkan memiliki kuantitas besar. Secara bertahap running dilakukan pada dua 

hari. Karena total waktu pelaksanaannya yang dapat menghabiskan waktu 

hingga 2 jam 30 menit. 

Sebelum running berlangsung, terdapat karet seal pada reaktor tepatnya 

diantara tutup dan wadahnya yang bersifat dapat dilepas dengan mudah. Agar 

karet tidak mudah lepas dan keluar posisi diberikan perekat berupa lem g yang 
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bersifat cepat kering. Karet seal bersifat lentur dan sedikit lunak sehingga apabila 

ditekan dapat memberikan kerapatan yang baik antara tutup reaktor dan 

wadahnya. Ditambahkan pula silicone gas stove tujuannya apabila karet 

bersentuhan dengan panas, karet tidak akan mengalami perubahan atau leleh. 

4.2.1 Sampel Tutup Botol PET (P26) 

Running pertama dilakukan pada sample Tutup botol PET atau P26. 

Tutup botol plastik secara struktur bahannya memiliki kepadatan lebih dari pada 

botol plastik. Berbeda dengan botol plastik yang lebih mudah dicacah dan 

diperkecil tutup botol plastik sukar diperkecil karena tingkat kekerasannya. 

Namun keduannya tetap berjenis PET (polyethylene terephthalate). Bahan 

didapatkan masih dalam keadaan kotor, untuk menghindari kontaminasi hasil 

dilakukan pencucian pada bahan. Selama pengamatan 100 menit pada running 

mesin diperoleh hasil pada Tabel 4.1 yang merekam nilai-nilai ketika proses 

pirolisis berlangsung. 

Tabel 4.1 Hasil pengamatan running dengan sampel P26 

Waktu (menit) Suhu (°C) Volume (mL) 

0 0 0 

5 54 0 

10 68 0 

15 88 3 

20 95 13 

25 97 24 

30 98 39 

35 100 48 

40 106 54 

45 114 62 

50 128 67 

55 132 70 

60 137 78 

65 145 88 

70 162 97 

75 206 106 

80 208 112 

85 208 121 

90 209 128 

95 211 134 

100 213 138 

105 205 138 

110 191 138 
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4.2.2 Sampel Campuran 

Setelah mendapatkan minyak pada running pertama dilakukan persiapan 

untuk running selanjutnya dengan bahan campuran. Bahan campuran terdiri dari 

P11, P12, P13 dan P26 masing-masing adalah PP gelas aqua, PP gelas ale-ale, 

PET botol plastik cacah dan PET tutup botol. P13 telah dicacah di BSM (Bank 

Sampah Malang) sehingga pengecilan atau pemotongan hanya dilakukan pada 

P11 dan P12. Selama pengamatan 100 menit pada running mesin diperoleh hasil 

pada Tabel 4.2 yang merekam nilai-nilai ketika proses pirolisis berlangsung. 

Tabel 4.2 Hasil pengamatan running dengan campuran sampel P11, P12, P13 dan P26 

Waktu (menit) Suhu (°C) Volume (mL) 

0 0 0 

5 47 0 

10 65 0 

15 78 0 

20 88 0 

25 101 1 

30 120 2 

35 138 4 

40 142 6 

45 143 11 

50 145 16 

55 157 20 

60 163 22 

65 165 25 

70 167 28 

75 167 36 

80 168 44 

85 169 51 

90 172 57 

95 177 65 

100 179 73 

105 170 73 

110 165 73 

 

4.3 Hasil Pengujian 

Setelah nilai-nilai hasil running saat pertama dan kedua diperoleh maka 

sampel diampung dalam botol kaca yang dapat dilihat pada Gambar 4.2, botol 

kaca bagian kanan adalah sampel campuran sementara bagian kiri adalah 

sampel P26. Keduanya diuji di Laboratorium Motor Bakar tepatnya pada 
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koordinat 7°57’1,08”LS dan 112°36’46,25”BT. Parameter nilai uji yang 

didapatkan adalah nilai kalor, viskositas, flash point (titik nyala) dan densitas. 

Keempat parameter bisa menjadi acuan apakah dapat dikatakan layak sebagai 

bahan bakar atau tidak dengan perbandingannya adalah bahan bakar 

kovensional yang bebas dijual pada masyarakat. Karena keempatnya 

merupakan karakteristik yang umum ada pada bahan bakar. Keempat nilai 

tersebut dijabarkan pada Tabel 4.3 dengan masing-masing nilai satuannya. 

Gambar 4.2 Botol sebelah kanan menampung sampel campuran, botol sebelah kiri 
menampung sampel P26   

Tabel 4.3 Hasil pengujian sampel P26 dan campuran di Laboratorium Motor Bakar. 

Sampel 
Nilai Kalor 

(kal/g) 
Viskositas 

(cst) 

Flash point 

(°C) 

Densitas 
(g/ml) 

P26 9661,158 2,154 12,2 0,724 

Campuran (P11, P12, P13, 
dan P26) 

8063,051 8,34 16,8 0,786 

 

Nilai viskositas didapatkan ketika sample dipanaskan. Karena sampel 

nampak menggumpal. Masing-masing nilai yang ada pada Tabel 4.3 diolah 

hingga mendapatkan hasilnya, kemudian dianalisa. 

4.4 Analisa Hasil 

Analisa hasil diperlukan untuk mengetahui karakteristik hasil pengolahan 

sampah plastik secara thermal dan besar energi yang dilibatkan, sehingga 

secara deskriptif menjawab permasalahan penelitian dan menguraikan tujuan 

penelitian. Penguraian secara detail akan dibahas pada sub-bab pembahasan, 
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sementara pada sub-bab ini hanya mencantumkan nilai dari hasil analisa pada 

hasil penelitian. Analisa hasil juga melibatkan perhitungan dengan persamaan 

yang telah diuraikan pada sub-bab analisa data. 

Analisa dimulai dari bagaimana perbedaan jumlah mililiter hasil pirolisis 

yang dilakukan pada kedua macam sampel. Hasil running yaitu data volume 

yang didapatkan, diuraikan pada subab hasil running sampah plastik yaitu tabel 

dalam waktu 100 menit, pada sampel P26 didapatkan volume sebesar 138 ml 

sementara pada sampel campuran (P11, P12, P13 dan P26) didapatkan volume 

sebesar 73 ml. Selanjutnya, menentukan presentase nilai rendemen dan 

effisiensi energi yang digunakan. 

4.4.1 Nilai Rendemen 

Nilai rendemen atau presentase massa sampah plastik yang dapat 

terkonversi melalui pengolahan pirolisis yang berlangsung selama 100 menit, 

dapat ditentukan dengan persamaan (1). Nilai rendemen dirangkum dalam Tabel 

4.4, bersama nilai yang diperlukan untuk menentukan hasilnya. Massa minyak 

diperoleh dari hasil kali densitas dengan besar volume minyak. 

Tabel 4.4 Nilai rendemen yang dihasilkan dari pirolisis sampah plastik selama 100 menit 

Sampel 
Densitas 

(g/ml) 

Massa 
sampah 

plastik (gr) 

Volume 
minyak (ml) 

Massa 
minyak (gr) 

Rendemen 

P26 0,724 900 138 99,912 11,1% 

Campuran 0,786 900 73 57,378 6,4% 

 

Hasil perhitungan menunjukkan nilai rendemen sampel P26 lebih tinggi 

yaitu 11,1 persen dibanding dengan sampel campuran yaitu 6,4 persen. Sesuai 

dengan Gamber 4.3 pada garis sampel P26 berada lebih tinggi daripada sampel 

campuran. Massa minyak yang dihasilkan juga lebih tinggi sampel P26 

dibandingkan dengan sampel campuran. 

4.4.2 Nilai Energi dan Effisiensi 

Energi memiliki dasar konsep tidak dapat diciptakan maupun 

dimusnahkan. Keberadaannya berubah-ubah ada yang termanfaatkan maupun 

terbuang begitu saja. Pemanfaatan energi sebagai penunjang kehidupan dan 

memperbaiki pola maupun mutu kehidupan, salah satu caranya adalah 

memanfaatkan energi sebagai pengolah untuk lingkungan yang lebih baik. 

Lingkungan yang baik tercermin dari kebersihannya, salah satu indikatornya 

bersih dari sampah. Sampah utamanya sampah plastik sukar untuk 
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terdekomposisi oleh lingkungan, dan akan mengendap hingga ribuan tahun. 

Pemanfaatan energi dalam hal ini adalah energi panas untuk mengolah sampah 

plastik menjadi minyak. Energi panas tersebut terbentuk dalam proses pirolisis. 

Kebutuhan energi dalam proses pirolisis adalah adanya energi panas 

yang konstan. Pirolisis pada penelitian ini memakai energi dari kompor gas. 

Penentuan besar energi yang dibutuhkan dapat dihitung dengan berapa nilai 

kalori yang terpakai selama 100 menit proses pirolisis. Namun dalam perhitungan 

yang dideskripsikan melalui Tabel 4.5 menggunakan satuan nilai joule. Konversi 

nilainya adalah 1 kalori bernilai sama dengan 4,2 joule (J). 

Energi yang dikeluarkan kompor secara sedehana dapat diukur dengan 

lama waktu yang diperlukan air untuk mendidih. Besar kuantitas air yang terukur 

adalah 1 kg, berat disamakan atau mendekati nilai berat pada sampah yang 

akan didihkan / dipirolisis / diolah. Selain itu berat wadah dan nilai kalor air dan 

wadahnya dibutuhkan untuk penentuan nilai energi yang dibutuhkan agar dapat 

mendidihkan air dari suhu normal sebesar 25°C hingga pada titik didihnya 

100°C. 

Tabel 4.5 Penentuan besar nilai energi kompor 

Energi 

Jenis Memerlukan  Nilai Satuan 

Air C (air) 4,2 x 10
-3

 0,0042 KJ/g 

 
Suhu 25 – 100 75 °C 

 
massa 1 x 10

3
 1000 g 

 
Kalor (air)  315 KJ 

Besi/stainless steel C (besi) 4,5 x 10
-4

 0,00045 KJ/g 

 
Suhu 25 – 100 75 °C 

 
massa 10 x 10

3
 10000 g 

 
Kalor (besi)  337,5 KJ 

  
 652,5 KJ 

 
Waktu mencapai 100 °C  15 menit 

Kompor 
 

 43,5 KJ/menit 

Perlakuan Waktu yang dipakai  100 menit 

Total keperluan energi (energi kompor) 4350 KJ 

 

Kesimpulan dari Tabel 4.5, kebutuhan energi yang diperlukan pada 

proses pirolisis adalah 4350 KJ. Setelah mendapatkan nilai kebutuhan energi 

selanjutnya menentukan nilai energi yang terkandung dalam minyak hasil 
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pirolisis. Penentuan nilainya diperlukan nilai-nilai hasil pengujian pada 

Laboratorium Motor Bakar dalam Tabel 4.3 dan nilai akhir volume minyak yang 

ditampung dalam Tabel 4.1 dan 4.2. 

Hasil perhitungannya terangkum dalam Tabel 4.6 dibawah ini dengan 

melibatkan persamaan (3). Nilai kalori yang terkandung per-gramnya dinyatakan 

dalam nilai kalor (C). Massa jenis dinyatakan dalam densitas dengan satuan 

(g/ml). Pertama penentuan nilai kalori yang terkandung per-mililiternya, yaitu 

hasil kali densitas dan nilai kalor (C). Kemudian energi ditentukan dengan hasil 

kali kalori dan total volume yang ada, sehingga diperoleh energi dalam bentuk 

satuan kalori. Terakhir mengubahnya dalam satuan kilojoule. Diketahui bahwa 

hasil nilai energi pada pirolisis sampah plastik dengan dua macam sampel yaitu, 

sampel P26 adalah 4054,12 KJ dan sampel campuran 1943,10 KJ. 

Tabel 4.6 Energi yang terkandung dalam masing-masing sampel uji 

Sampel C (kal/g) 
Densitas 

(g/ml) 
Kalori minyak 

(kal/ml) 
Volume 

Minyak (ml) 
Energi minyak 

(KJ) 

P26 9661,158 0,724 6994,678 138 4054,12 

Campuran 8063,051 0,786 6337,558 73 1943,10 

 

Kemudian berapa besar energi yang dapat termanfaatkan dari proses 

tersebut. Effisiensi penggunaannya dapat diketahui dengan menggunakan 

persamaan (5). Hasil nilai bagi antara energi minyak dan energi kompor dan 

dikali dengan 100 persen. Uraiannya dapat dilihat pada Tabel 4.7, besar nilai 

effisiensi yaitu, pada sampel P26 memiliki nilai effisiensi 93 persen dan sampel 

campuran 45 persen. Perbedaan berasal tidak hanya dari jenis sampel namun 

juga reaksi eksoterm dan endoterm. 

Tabel 4.7 Penentuan besar nilai effisiensi 

Sampel Energi minyak (KJ) Energi kompor (KJ) Effisiensi 

P26 4054,12 4350 93% 

Campuran 1943,10 4350 45% 

 

Reaksi eksoterm dikenal sebagai pengaruh sistem ke lingkungan, 

sebaliknya reaksi endoterm dikenal sebagai pengaruh lingkungan ke sistem. 

Terdapat faktor-faktor yang mendukung salah satu reaksi berperan lebih besar 

dibanding dengan reaksi lain. Salah satu faktor adalah waktu pirolisis 

dilaksanakan, pada penelitian ini pirolisis dilaksanakan diluar ruangan sehingga 
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keadaan lingkungan cukup berpengaruh utamanya suhu lingkungan berubah-

ubah sesuai cuaca. 

4.4.3 Hubungan Waktu dan Volume 

Hasil pengamatan tersaji dalam tabel di subab hasil running sampah 

plastik, masing-masing tabel memiliki keberagaman berbeda. Perbedaan dapat 

terlihat apabila data disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 4.3 

perbandingan volume yang dihasilkan selama 100 menit running mesin. 

 

Gambar 4.3 Perbandingan volume hasil pirolisis sampah plastik 

Menurut grafik dalam Gambar 4.3 diatas, garis linier sejajar dari kedua sampel 

yang diujikan. Berbeda antara sampel P26 dan sampel campuran nilai R-squared 

sampel P26 lebih tinggi dan nampak mendekati 45° kemiringan garis 

dibandingkan dengan hasil yang ditunjukkan pada sampel campuran. Diperoleh 

nilai R-squared linear value atau regresi linear pada grafik Gambar 4.3 dari 

sample P26 adalah (R2=0,9862) dan sampel campuran (R2=0,9139), nilai 

korelasi dapat diperoleh dengan persamaan (8) berikut. 

      
  (8) 

Dimana, 

R2= R-squared linear 

(r)= nilai korelasi 

 

Menurut Samuel (2016) besarnya korelasi (-1) adalah negatif sempurna 

yakni terdapat hubungan diantara dua variabel atau lebih namun arahnya 

terbalik. Jika bernilai (+1) adalah positif sempurna (sangat kuat) yakni adanya 

y = 3,8014x - 19,225 
R² = 0,9139 
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hubungan diantara kedua atau lebih variabel tersebut. Jika bernilai (0) maka 

tidak ada hubungan antara kedua atau lebih variabel yang diuji. Selain 

menggunakan persamaan (8) dapat menggunakan persamaan (7). 

Nilai yang terhitung dari kedua persamaan pada sampel P26 diperoleh 

(r=0,9931) dan pada sampel campuran (r=0,9560). Kesimpulan berdasarkan dua 

nilai korelasi tersebut maka nilai variabel (x) yaitu waktu berhubungan erat 

dengan variabel (y) yaitu jumlah volume yang diperoleh per-lima menit. 

Kemudian bagaimana hubungan suhu yang tercatat dan laju volume yang 

diperoleh pada variabel tetap yaitu waktu. Karena pengamatan tidak hanya 

menghasilkan catatan volume tetapi juga catatan suhu aktual. 

4.4.4 Hubungan Suhu dan Laju Volume pada Waktu 

Nilai energi dan effisiensi telah dijelaskan, kemudian bagaimana proses 

mendapatkan energi berupa minyak dan pelepasan energi oleh kompor atau 

pemanas. Energi yang terkandung dalam minyak didapatkan dalam bentuk 

jumlah volume, sementara energi yang dilepaskan dalam bentuk nilai suhu. 

Pengamatan perubahan volume dan suhu direkam tiap lima menit selama 100 

menit pemanasan dengan api maksimal dari kompor. Kompor yang digunakan 

adalah kompor gas. Tabung gas yang digunakan berukuran tiga kilogram. 

Kemudian minyak yang terkandung termasuk kategori mudah terbakar, hal ini 

sesuai dengan nilai flash point pada Tabel 4.3 yang berada dalam nilai >20 °C. 

Penanda waktu digunakan timer pada smartphone, sementara nilai suhu 

dan volume berasal dari nilai yang tercantum pada gelas ukur dan display 

thermocontrol. Gambar 4.3 menggunakan regresi linear, karena tingkat variasi 

data yang terhubung antar variabelnya, ditunjukan dengan nilai R-squared yang 

ditunjukkan. Selain itu, nilai korelasi yang mendekati (+1) membuktikan tingkat 

korelasi yang kuat. 

Berbeda dengan hubungan volume dan waktu pada Gambar 4.3, pada 

Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 menggunakan regresi polinom. Pengguanaannya 

karena tingkat variasi data yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 dan 4.9 yaitu, 

penjabaran nilai laju volume yang didapatkan dari hasil pengamatan yang 

dilakukan. Laju volume diperoleh dari persamaan (6). Perhitungan laju volume 

dimaksudkan untuk mengetahui dalam waktu atau menit ke berapa terjadi 

puncak laju volume. Sehingga dibutuhkan penggambarannya dalam grafik. 
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Tabel 4.8 Tabel hasil pengamatan dengan sample P26 (tutup botol) ditinjau dari 
perubahan suhu dan laju volume 

Waktu (menit) Suhu (°C) Volume (mL) ΔVolume Laju V 

0 0 0 0 0 

5 54 0 0 0 

10 80 0 0 0 

15 93 3 3 0,6 

20 105 13 10 2 

25 117 24 11 2,2 

30 127 39 15 3 

35 136 48 9 1,8 

40 145 54 6 1,2 

45 153 62 8 1,6 

50 161 67 5 1 

55 170 70 3 0,6 

60 180 78 8 1,6 

65 187 88 10 2 

70 197 97 9 1,8 

75 205 106 9 1,8 

80 208 112 6 1,2 

85 208 121 9 1,8 

90 209 128 7 1,4 

95 211 134 6 1,2 

100 213 138 4 0,8 

105 205 138 0 0 

110 191 138 0 0 

 

Gambar 4.4 Grafik suhu dan laju volume pada waktu pengamatan sampel P26 

 

y = -3E-07x3 - 0,0131x2 + 0,3065x 
R² = 0,4801 

y = 0,0052x3 - 0,7087x2 + 22,228x + 3,9746 
R² = 0,9768 
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Tabel 4.9 Tabel hasil pengamatan dengan sample sampah plastik campuran ditinjau 
dari perubahan suhu dan laju volume 

Waktu (menit) Suhu (°C) Volume (mL) ΔVolume Laju V 

0 0 0 0 0 

5 47 0 0 0 

10 65 0 0 0 

15 78 0 0 0 

20 88 0 0 0 

25 101 1 1 0,2 

30 120 2 1 0,2 

35 138 4 2 0,4 

40 142 6 2 0,4 

45 143 11 5 1 

50 145 16 5 1 

55 157 20 4 0,8 

60 163 22 2 0,4 

65 165 25 3 0,6 

70 167 28 3 0,6 

75 167 36 8 1,6 

80 168 44 8 1,6 

85 169 51 7 1,4 

90 172 57 6 1,2 

95 177 65 8 1,6 

100 179 73 8 1,6 

105 170 73 0 0 

110 165 73 0 0 

 

Gambar 4.5 Grafik suhu dan laju volume pada waktu pengamatan sampel campuran 
(P11, P12, P13, dan P26) 

y = -0,0022x2 + 0,0921x 
R² = 0,3982 

y = -0,5413x2 + 19,269x + 4,7205 
R² = 0,9744 
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Penentuan besar nilai korelasi berdasarkan dua grafik pada Gambar 4.4 

dan Gambar 4.5, melalui variabel (x) waktu dengan (y1) laju volume yang terjadi 

dan variabel (x) dengan (y2) suhu yang tercatat. Nilai korelasi sampel P26 dari (x 

dan y1) adalah (-0,0032) dan (x dan y2) adalah (0,919). Nilai korelasi sampel 

campuran dari (x dan y1) adalah (0,587) dan (x dan y2) adalah (0,879). 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 serta pada Tabel 

4.8 dan Tabel 4.9, puncak laju volume dalam sampel P26 diperoleh pada waktu 

ke-7 dimenit 30 dalam suhu 127 ºC yaitu sebesar 3 ml/menit. Grafik sampel P26 

memiliki nilai R-squared (R2=0,9768) pada suhu dengan waktu serta (R2=0,4801) 

pada laju volume dengan waktu. Selanjutnya pada sampel campuran puncak laju 

volume diperoleh pada waktu ke-16 sampai ke-17 dimenit 75 sampai 80 dalam 

suhu 167 – 168 ºC yaitu sebesar 1,6 ml/menit dan pada waktu ke-20 sampai ke-

21 dimenit 95 sampai 100 dalam suhu 177 – 179 ºC dengan besar nilai yang 

sama. Grafik sampel campuran memiliki nilai R-squared diperoleh (R2=0,9744) 

pada suhu dengan waktu serta (R2=0,3982) pada laju volume dengan waktu. 

Berdasarkan nilai korelasi yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara laju volume dan waktu tidak kuat 

atau kurang berpengaruh. 

4.5 Pembahasan 

Penguraian tentang hasil penelitian telah dijabarkan hingga pada sebab 

akibat yang mempengaruhi hasil. Salah satu penyebab yang mempengaruhi 

hasil adalah reaksi eksoterm dan endoterm, pada reaksi eksoterm bentuk 

kejadiannya tersebarnya panas ke reaktor hingga terbentuknya parafin. 

Dampaknya adalah hasil minyak yang diperoleh terdapat minyak yang tidak 

sempurna terkondensasi, berbentuk padat menyerupai lilin atau lilin hidrokarbon 

(parafin) ditunjukkan pada Gambar 4.6. Menurut Jhonqiu (2017) parafin adalah 

campuran hidrokarbon yang diekstrasi dari sulingan tertentu dari minyak bumi, 

serpih atau minyak mineral bitumen lainnya. Cakupan panas yang tersebar 

dalam reaktor, ada yang memanaskan bahan namun volume atau ruang yang 

masih kosong cukup besar. Besarnya ruang yang belum termanfaatkan ini tidak 

memberikan pengaruh banyak, kecuali ketika cuaca berangin dan bersuhu 

dibawah 27 °C bisa mempengaruhi proses pirolisis atau dikenal reaksi endoterm. 

Pengaruh energi panas yang menyebar ketika proses pirolisis dapat 

melibatkan lingkungan atau mengabaikannya. Menurut Boles (2006) panas 
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merupakan bentuk energi yang ditransfer diantara dua sistem (atau sebuah 

sistem dan lingkungan) melalui adanya perubahan suhu. Panas dapat diartikan 

sebagai energi pada transisi. Energi yang terlibat dibedakan menjadi dua yaitu 

macroscopic dan microscopic. Perbedaannya adalah pengaruh lingkungan 

terhadap sistem, apabila macroscopic melibatkan lingkungan maka sebaliknya 

microscopic mengabaikannya. 

Gambar 4.6 Parafin yang menempel pada sensor ataupun terkondensasi bersama 
minyak. 

Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyebabkan adanya transfer kalor 

dari sistem ke lingkungan. Pada reaksi ini ditandai dengan kenaikan suhu pada 

sistem ketika reaksi berlangsung. Terdapat energi potensial kimia yang 

terkandung dalam suatu zat disebut panas dalam atau entalpi dan dinyatakan 

dengan simbol H. Laju perubahan entalpi dapat dihitung pada persamaan (9), 

dapat dikatakan bahwa laju perubahan entalpi bernilai negatif (    ) inilah 

yang terjadi saat polimerisasi bahan pirolisis. Sementara reaksi endoterm adalah 

yang menyebabkan adanya transfer kalor dari lingkungan ke sistem, pada reaksi 

ini ditandai dengan penurunan suhu pada sistem. Reaksi ini memiliki nilai entalpi 

positif (    ). Dikatakan sebagai negasi dari reaksi eksoterm, dimana energi 

yang dilepaskan lebih kecil daripada energi yang digunakan saat reaksi. Hal ini 

terjadi saat terdekomposisinya bahan atau setelah reaksi eksoterm berlangsung. 

                                                                 (9) 

4.5.1 Karakteristik Hasil 

Minyak yang dihasilkan saat pirolisis memiliki karakteristik hasil 

hidrokarbon yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai spesifikasi dalam bahan 

bakar pada umumnya. Nilai kalor pada dua sampel yaitu sampel P26 bernilai 

kalor (C) 9661,158 kal/g atau 40,6 KJ/g, sementara sampel campuran bernilai 
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kalor (C) 8063,051 kal/g atau 33,9 KJ/g. Nilai kalor bensin pada umumnya 45 

KJ/g, secara detail pada lampiran 3. Nilainya yang mendekati nilai kalor bensin 

dapat dijadikan pertimbangan sebagai bahan bakar alternatif, namun 

kemampuannya masih dibawah bensin. 

Menurut keputusan direktur jendral migas (minyak bumi dan gas) tahun 

2013 spesifikasi (standar mutu) bahan bakar minyak jenis bensin 88, nilai 

densitasnya berkisar antara 715 – 770 kg/m3. Hasil densitas pada sampel adalah 

sampel P26 0,724 g/ml atau 724 kg/m3,sementara pada sampel campuran 0,786 

g/ml atau 786 kg/m3. Densitas merupakan massa jenis atau berat per volume 

dari minyak. Nilai kedua sampel menunjukkan bahwa sampel P26 termasuk 

standar mutu bahan bakar sementara sampel campuran tidak. 

Menurut Tambun (2009) flash point pada cairan mudah terbakar adalah 

suhu terendah dimana bahan bakar tersebut dapat terbakar ketika bereaksi 

dengan udara. Bila nyala terjadi terus-menerus, maka suhu tersebut dinamakan 

fire point (titik bakar). Titik nyala yang terlampau tinggi dapat menyebabkan 

keterlambatan penyalaan, sementara apabila titik nyala terlampau rendah akan 

menyebabkan denotasi yaitu ledakan kecil yang terjdai sebelum bahan bakar 

masuk ruang bakar. Selain itu rendahnya nilai flash point dapat menyulitkan 

penyimpanan bahan karena resiko bahaya yang dapat ditimbulkannya. Nilai flash 

point yang terukur dari sampel masing-masing sampel P26 (12,2 °C) dan sampel 

campuran (16,8 °C). Nilai flash point bukan menjadi acuan standar mutu namun 

nilai ini mampu dijadikan acuan apabila minyak masuk dalam ruang bakar, misal 

sebagai acauan waktu yang diperlukannya untuk memberikan tenaga pada 

ruang bakar. 

Viskositas atau kekentalan pada zat cair dapat dijadikan acuan apabila 

zat cair melalui celah-celah dinding kapiler tiap-tiap zat cair memiliki kemampuan 

yang berbeda. Nilai viskositas yang tinggi membuat aliran zat cair menjadi 

lambat. Bensin pada umumnya memiliki nilai viskositas 5,32 mm2/s satuan yang 

bernilai sama dengan centistokes (cst), secara detail pada lampiran 3. 

Sementara nilai viskosias sampel masing-masing adalah sampel P26 2,154 cst 

dan sampel campuran 8,34 cst. Nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan sampel P26 

lebih mampu dijadikan bahan bakar daripada sampel campuran. 

4.5.2 Effisiensi Energi 

Proses pirolisis merupakan bagian proses termokimia. Termokimia 

berkaitan dengan hubungan energi panas dan energi kimia. Menurut Poernomo 
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(2013) energi kimia yang terkandung dalam suatu zat adalah semacam energi 

potensial zat tersebut. Potensi energi kimia yang terkandung dapat disebut 

entalpi (H). Selisih diantara entalpi reaktan dan entalpi hasil pada suatu reaksi 

disebut perubahan entalpi reaksi. 

Berikut rincian energi yang dipergunakan selama 100 menit perlakuan 

dengan laju volume yang didapatkan. Nilai laju volume telah terukur pada subab 

sebelumnya yaitu, hubungan suhu dan laju volume pada waktu. Digunakan 

persamaan (3) dalam Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 untuk mengetahui energi yang 

terkumpul mulai awal perlakuan hingga akhir. Sehingga, nilai energi yang 

terkumpul per-5 menitnya dapat digambarkan pada grafik hubungan laju volume 

dan energi pada waktu dalam Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. Kemudian, 

digambarkan pada grafik yang menghubungkan laju volume dan energi pada 

waktu perlakuan. 

Tabel 4.10 Energi yang tertampung tiap waktu perlakuan pada sampel P26 (tutup botol) 

Waktu 
(menit) 

Volume 
(ml) 

ΔVolume 
Laju V 

(ml/menit) 
Kalori (kal) 

Energi 
(KJ) 

Δ Energi 
(KJ/menit) 

0 0 0 0 6994,678 0,00 0,00 

5 0 0 0 6994,678 0,00 0,00 

10 0 0 0 6994,678 0,00 0,00 

15 3 3 0,6 6994,678 88,13 88,13 

20 13 10 2 6994,678 381,91 293,78 

25 24 11 2,2 6994,678 705,06 323,15 

30 39 15 3 6994,678 1145,73 440,66 

35 48 9 1,8 6994,678 1410,13 264,40 

40 54 6 1,2 6994,678 1586,39 176,27 

45 62 8 1,6 6994,678 1821,41 235,02 

50 67 5 1 6994,678 1968,30 146,89 

55 70 3 0,6 6994,678 2056,44 88,13 

60 78 8 1,6 6994,678 2291,46 235,02 

65 88 10 2 6994,678 2585,23 293,78 

70 97 9 1,8 6994,678 2849,63 264,40 

75 106 9 1,8 6994,678 3114,03 264,40 

80 112 6 1,2 6994,678 3290,30 176,27 

85 121 9 1,8 6994,678 3554,70 264,40 

90 128 7 1,4 6994,678 3760,34 205,64 

95 134 6 1,2 6994,678 3936,60 176,27 

100 138 4 0,8 6994,678 4054,12 117,51 

105 138 0 0 6994,678 4054,12 0,00 

110 138 0 0 6994,678 4054,12 0,00 
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Gambar 4.7 Grafik sampel P26 dalam hubungan laju volume dan energi pada waktu 
perlakuan 

Tabel 4.11 Energi yang tertampung tiap waktu perlakuan pada sampel sampah plastik 
campuran 

Waktu 
(menit) 

Volume 
(ml) 

ΔVolume 
Laju V 

(ml/menit) 
Kalori (kal) 

Energi 
(KJ) 

Δ Energi 
(KJ/menit) 

0 0 0 0 6337,558 0,00 0,00 

5 0 0 0 6337,558 0,00 0,00 

10 0 0 0 6337,558 0,00 0,00 

15 0 0 0 6337,558 0,00 0,00 

20 0 0 0 6337,558 0,00 0,00 

25 1 1 0,2 6337,558 26,62 26,62 

30 2 1 0,2 6337,558 53,24 26,62 

35 4 2 0,4 6337,558 106,47 53,24 

40 6 2 0,4 6337,558 159,71 53,24 

45 11 5 1 6337,558 292,80 133,09 

50 16 5 1 6337,558 425,88 133,09 

55 20 4 0,8 6337,558 532,35 106,47 

60 22 2 0,4 6337,558 585,59 53,24 

65 25 3 0,6 6337,558 665,44 79,85 

70 28 3 0,6 6337,558 745,30 79,85 

75 36 8 1,6 6337,558 958,24 212,94 

80 44 8 1,6 6337,558 1171,18 212,94 

85 51 7 1,4 6337,558 1357,50 186,32 

90 57 6 1,2 6337,558 1517,21 159,71 

95 65 8 1,6 6337,558 1730,15 212,94 

100 73 8 1,6 6337,558 1943,10 212,94 

105 73 0 0 6337,558 1943,10 0,00 

110 73 0 0 6337,558 1943,10 0,00 

 

y = -3E-07x3 - 0,0131x2 + 0,3065x 
R² = 0,4801 

y = -0,4414x3 + 14,202x2 + 98,488x - 272,1 
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Gambar 4.8 Grafik sampel campuran dalam hubungan laju volume dan energi pada 
waktu perlakuan 

Berbeda dengan dua buah gambar grafik yang ditunjukkan pada Gambar 

4.4 dan Gambar 4.5, pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 memiliki perpotongan 

garis. Perpotongan dikarenakan laju volume yang berangsur turun namun energi 

minyak yang tertampung terus naik atau terakumulasi tiap waktunya. 

Penambahan energi terbesar sesuai dengan puncak laju volume yang terjadi, 

pada sampel P26 terjadi pada waktu ke-7 dimenit 30 yaitu sebesar 440,66 KJ 

dengan laju volume 3 ml/menit sementara pada sampel campuran terjadi pada 

waktu ke-16 sampai ke-17 dimenit 75 sampai 80 yaitu sebesar 212,94 KJ dengan 

laju volume 1,6 ml/menit dan pada waktu ke-19 sampai ke-20 dimenit 95 sampai 

100 dengan besar nilai yang sama. Nilai R-squared pada sampel P26 tercatat 

(R2=0,9932) dan pada sampel campuran tercatat (R2=0,987). Nilai korelasi energi 

pada sampel P26 diperoleh (0,99305) sementara pada sampel campuran 

(0,95599). 

Menurut Kumar et al., (2015) PET (Polyethylene Terephthalate) termasuk 

jenis thermoplastics bersama dengan PS (Polystyrene), PP (Polyprophyne), 

LDPE (Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), dan PVC 

(Polyvinyl Chloride), sementara jenis lainnya terdapat thermosetting plastics 

seperti phenol (formaldehyde resin), epoxy resin, urea (formaldehyde resin), 

melamine (formaldehyde resin), dan silicone resin. Pemecahan polimer plastik 

dapat dinyatakan pada persamaan (10) dan (11). 

 

y = -0,0022x2 + 0,0921x 
R² = 0,3982 

y = 5,0074x2 - 19,695x 
R² = 0,987 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

2000,00 

2500,00 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

E
n

e
rg

i 
(K

J
) 

L
a
ju

 V
o

lu
m

e
 (

m
l/
m

e
n

it
) 

Waktu (menit) 

Laju Volume Energi Regresi Laju V Regresi Energi 



39 

                   
                   
                                               (10) 

               
                   
                                              (11) 

Berbeda dengan penelitian ini yang hanya menggunakan proses thermal, 

penelitian dari rujukan menggunakan proses yang dikenal dengan catalityc 

cracking. Penggunaan katalis sebagai penambahan metode dalam pirolisis dapat 

mempengaruhi nilai suhu dan waktu yang berlangsung pada proses pirolisis. 

Disimpulkan bahwa melalui proses pirolisis dan penambahannya dengan 

katalis melalui penelitian dari rujukan diperoleh nilai efisiensi sebesar 83,92 

persen. Katalis yang digunakan pada penelitian tersebut adalah zeolite. Rincian 

perhitungan effisiensi dipaparkan dalam Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Konversi perhitungan effisiensi pada penelitian rujukan 

Jenis perhitungan Uraian dan satuan 

Massa sampah plastic 
Massa katalis 
Volume minyak yang terekstrak 
Densitas minyak 
Massa minyak 
Massa bahan bakar low boiling point 
Massa wax 
Total massa reaktan 

 
Total massa produk 
Massa terukur 
Konversi effisiensi 
 

5,5 kg 
190 gram 

4,8 liter =            
0,855 kg/m

3
  

4,104 kg 
0,171 kg 
0,5 kg 

     
   

    
          

4,275 kg 
4,275 + 0,5 = 4,775 kg 
(massa produk/massa reaktan)x100% 
(4,775/5,69)x100% 

Konversi effisiensi 83,92% 

 
Berdasarkan perbandingan spesifik plastrol (plastic of petroleum) dan petroleum, 

dapat disimpulkan antara lain: 

1. Karakteristik dari plastrol menyerupai petroleum secara umum. 

2. Dalam pengamatan plastrol ketidakadaan lead dan sulphur merupakan 

pertanda baik bagi bahan bakar yang lebih baik. 

3. Selanjutnya bahwa angka oktan pada bahan bakar (89,6) adalah diatas 

rata-rata petroleum secara umum yaitu (88) namun kurang dari (premium 

di India) yang memiliki nilai (93). Diartikan bahwa karateristiknya memiliki 

anti-knocking yang lebih baik. 

4. Fakta terpenting bahwa petroleum telah mendekati 20 tahun penelitian 

beruntun tetapi plastrol relative baru, dari beberapa aspek lebih baik dari 

umumnya petroleum. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Sampel P26 didapatkan volume sebesar 138 ml sementara pada sampel 

campuran (P11, P12, P13 dan P26) didapatkan volume sebesar 73 ml. 

Nilai rendemen sampel P26 lebih tinggi yaitu 11,1 persen dibanding 

dengan sampel campuran yaitu 6,4 persen. Kebutuhan energi yang 

diperlukan pada proses pirolisis adalah 4350 KJ. Hasil nilai energi pada 

pirolisis sampah plastik dengan dua macam sampel yaitu, sampel P26 

adalah 4054,12 KJ dan sampel campuran 1943,10 KJ. 

2. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan effisiensi energi yang 

digunakan, sampel tutup botol PET (P26) lebih baik dari pada sampel 

campuran. Ditunjukkan dengan besar nilai effisiensi keduanya yaitu, pada 

sampel P26 memiliki nilai effisiensi 93 persen dan sampel campuran 45 

persen. Perbedaan berasal tidak hanya dari jenis sampel namun juga 

reaksi eksoterm dan endoterm.  

3. Berdasarkan analisis hasil yang diperoleh sampel tutup botol PET (P26) 

mampu dijadikan sebagai bahan bakar alternatif dibandingkan dengan 

sampel campuran, berdasarkan karakteristiknya antara lain nilai kalor, 

densitas, viskositas dan flash point. Nilai kalor pada dua sampel yaitu 

sampel P26 bernilai kalor (C) 9661,158 kal/g atau 40,6 KJ/g, sementara 

sampel campuran bernilai kalor (C) 8063,051 kal/g atau 33,9 KJ/g. Hasil 

densitas pada sampel adalah sampel P26 (0,724 g/ml) atau (724 kg/m3), 

sementara pada sampel campuran (0,786 g/ml) atau (786 kg/m3). Nilai 

viskosias sampel masing-masing adalah sampel P26 2,154 cst dan 

sampel campuran 8,34 cst. Nilai flash point yang terukur dari sampel 

masing-masing sampel P26 (12,2 °C) dan sampel campuran (16,8 °C). 

5.2 Saran 

1. Pengamatan selanjutnya sebaikknya menggunakan batasan suhu bukan 

waktu sehingga proses pengolahan mampu menghasilkan karakterstik 

hasil berdasarkan suhu yang diperoleh. 

2. Perbaikkan alat atau mesin untuk mempermudah pengoprasian dan 

menjaga performannya terhadap suhu maupun waktu. Secara spesifik 

pertama adalah pada rangka sebaiknya ditambahkan penutup dengan 
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penambahan beberapa lubang udara secara permanen, sehingga panas 

kompor lebih stabil. Kedua adalah penambahan lubang output pada 

bagian bawah reactor, sehingga ampas sisa pirolisis bisa langsung 

dikeluarkan. Kebocoran pada reaktor dicek secara detil, karena 

seharusnya tiada sedikit pun kebocoran. Apabila diperlukan penggantian 

kondensor dengan daya tampung air yang lebih banyak, sehingga 

pendinginan lebih optimal. 

3. Pengujian sampel pada mesin bakar untuk mengetahui peformanya bila 

dijadikan bahan bakar yang akan dipasarkan kepada masyarakat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran. 1 Tabel Perhitungan Nilai Korelasi Sampel P26 

 

X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0 -55,00 -72,09 3025,0 5196,53 3964,78 

5 0 -50,00 -72,09 2500,0 5196,53 3604,35 

10 0 -45,00 -72,09 2025,0 5196,53 3243,91 

15 3 -40,00 -69,09 1600,0 4773,01 2763,48 

20 13 -35,00 -59,09 1225,0 3491,27 2068,04 

25 24 -30,00 -48,09 900,0 2312,36 1442,61 

30 39 -25,00 -33,09 625,0 1094,75 827,17 

35 48 -20,00 -24,09 400,0 580,18 481,74 

40 54 -15,00 -18,09 225,0 327,14 271,30 

45 62 -10,00 -10,09 100,0 101,75 100,87 

50 67 -5,00 -5,09 25,0 25,88 25,43 

55 70 0,00 -2,09 0,0 4,36 0,00 

60 78 5,00 5,91 25,0 34,96 29,57 

65 88 10,00 15,91 100,0 253,22 159,13 

70 97 15,00 24,91 225,0 620,66 373,70 

75 106 20,00 33,91 400,0 1150,09 678,26 

80 112 25,00 39,91 625,0 1593,05 997,83 

85 121 30,00 48,91 900,0 2392,49 1467,39 

90 128 35,00 55,91 1225,0 3126,27 1956,96 

95 134 40,00 61,91 1600,0 3833,22 2476,52 

100 138 45,00 65,91 2025,0 4344,53 2966,09 

105 138 50,00 65,91 2500,0 4344,53 3295,65 

110 138 55 65,91304 3025,0 4344,53 3625,22 

55 72,087 0,00 0,00 25300,0 54337,83 36820,00 

 
X adalah waktu 

Y adalah volume 

  
  

      
 

  
       

                   
          

 

  



46 

 

X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0 -55,0 -1,2 3025,0 1,44 66,0 

5 0 -50,0 -1,2 2500,0 1,44 60,0 

10 0 -45,0 -1,2 2025,0 1,44 54,0 

15 0,6 -40,0 -0,6 1600,0 0,36 24,0 

20 2 -35,0 0,8 1225,0 0,64 -28,0 

25 2,2 -30,0 1,0 900,0 1,00 -30,0 

30 3 -25,0 1,8 625,0 3,24 -45,0 

35 1,8 -20,0 0,6 400,0 0,36 -12,0 

40 1,2 -15,0 0,0 225,0 0,00 0,0 

45 1,6 -10,0 0,4 100,0 0,16 -4,0 

50 1 -5,0 -0,2 25,0 0,04 1,0 

55 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,36 0,0 

60 1,6 5,0 0,4 25,0 0,16 2,0 

65 2 10,0 0,8 100,0 0,64 8,0 

70 1,8 15,0 0,6 225,0 0,36 9,0 

75 1,8 20,0 0,6 400,0 0,36 12,0 

80 1,2 25,0 0,0 625,0 0,00 0,0 

85 1,8 30,0 0,6 900,0 0,36 18,0 

90 1,4 35,0 0,2 1225,0 0,04 7,0 

95 1,2 40,0 0,0 1600,0 0,00 0,0 

100 0,8 45,0 -0,4 2025,0 0,16 -18,0 

105 0 50,0 -1,2 2500,0 1,44 -60,0 

110 0 55,0 -1,2 3025,0 1,44 -66,0 

55 1,2 0,0 0,0 25300,0 15,44 -2,00 

 
X adalah waktu 

Y adalah laju volume 
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X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0,00 -55,00 -2117,75 3025,0 4,5,E+06 1,4,E+10 

5 0,00 -50,00 -2117,75 2500,0 4,5,E+06 1,1,E+10 

10 0,00 -45,00 -2117,75 2025,0 4,5,E+06 9,1,E+09 

15 88,13 -40,00 -2029,61 1600,0 4,1,E+06 6,6,E+09 

20 381,91 -35,00 -1735,84 1225,0 3,0,E+06 3,7,E+09 

25 705,06 -30,00 -1412,68 900,0 2,0,E+06 1,8,E+09 

30 1145,73 -25,00 -972,02 625,0 9,4,E+05 5,9,E+08 

35 1410,13 -20,00 -707,62 400,0 5,0,E+05 2,0,E+08 

40 1586,39 -15,00 -531,35 225,0 2,8,E+05 6,4,E+07 

45 1821,41 -10,00 -296,33 100,0 8,8,E+04 8,8,E+06 

50 1968,30 -5,00 -149,44 25,0 2,2,E+04 5,6,E+05 

55 2056,44 0,00 -61,31 0,0 3,8,E+03 0,0,E+00 

60 2291,46 5,00 173,71 25,0 3,0,E+04 7,5,E+05 

65 2585,23 10,00 467,49 100,0 2,2,E+05 2,2,E+07 

70 2849,63 15,00 731,89 225,0 5,4,E+05 1,2,E+08 

75 3114,03 20,00 996,29 400,0 9,9,E+05 4,0,E+08 

80 3290,30 25,00 1172,55 625,0 1,4,E+06 8,6,E+08 

85 3554,70 30,00 1436,95 900,0 2,1,E+06 1,9,E+09 

90 3760,34 35,00 1642,59 1225,0 2,7,E+06 3,3,E+09 

95 3936,60 40,00 1818,86 1600,0 3,3,E+06 5,3,E+09 

100 4054,12 45,00 1936,37 2025,0 3,7,E+06 7,6,E+09 

105 4054,12 50,00 1936,37 2500,0 3,7,E+06 9,4,E+09 

110 4054,12 55,00 1936,37 3025,0 3,7,E+06 1,1,E+10 

55 2117,75 0,00 0,00 25300,0 a b 

 
 
X adalah waktu 

Y adalah energi 

  
  

      
 

  
   

            
           

 
 
 

(a= 46896058,4092316) 

(b= 86967499597,0899) 
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X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0 -55,0 -154,57 3025,0 23890,41 8501,09 

5 54 -50,0 -100,57 2500,0 10113,36 5028,26 

10 80 -45,0 -74,57 2025,0 5559,97 3355,43 

15 93 -40,0 -61,57 1600,0 3790,28 2462,61 

20 105 -35,0 -49,57 1225,0 2456,71 1734,78 

25 117 -30,0 -37,57 900,0 1411,15 1126,96 

30 127 -25,0 -27,57 625,0 759,84 689,13 

35 136 -20,0 -18,57 400,0 344,67 371,30 

40 145 -15,0 -9,57 225,0 91,49 143,48 

45 153 -10,0 -1,57 100,0 2,45 15,65 

50 161 -5,0 6,43 25,0 41,41 -32,17 

55 170 0,0 15,43 0,0 238,23 0,00 

60 180 5,0 25,43 25,0 646,93 127,17 

65 187 10,0 32,43 100,0 1052,02 324,35 

70 197 15,0 42,43 225,0 1800,71 636,52 

75 205 20,0 50,43 400,0 2543,67 1008,70 

80 208 25,0 53,43 625,0 2855,28 1335,87 

85 208 30,0 53,43 900,0 2855,28 1603,04 

90 209 35,0 54,43 1225,0 2963,15 1905,22 

95 211 40,0 56,43 1600,0 3184,88 2257,39 

100 213 45,0 58,43 2025,0 3414,62 2629,57 

105 205 50,00 50,43 2500,0 2543,67 2521,74 

110 191 55 36,43 3025,0 1327,49 2003,91 

55 154,565 0,0 0,00 25300,0 73887,65 39750,00 

 
 
X adalah waktu 

Y adalah suhu 
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Lampiran. 2 Tabel Perhitungan Nilai Korelasi Sampel Campuran (P11, P12, P13 
dan P26) 

 

X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0 -55,0 -26,39 3025,0 696,50 1451,52 

5 0 -50,0 -26,39 2500,0 696,50 1319,57 

10 0 -45,0 -26,39 2025,0 696,50 1187,61 

15 0 -40,0 -26,39 1600,0 696,50 1055,65 

20 0 -35,0 -26,39 1225,0 696,50 923,70 

25 1 -30,0 -25,39 900,0 644,72 761,74 

30 2 -25,0 -24,39 625,0 594,94 609,78 

35 4 -20,0 -22,39 400,0 501,37 447,83 

40 6 -15,0 -20,39 225,0 415,81 305,87 

45 11 -10,0 -15,39 100,0 236,89 153,91 

50 16 -5,0 -10,39 25,0 107,98 51,96 

55 20 0,0 -6,39 0,0 40,85 0,00 

60 22 5,0 -4,39 25,0 19,28 -21,96 

65 25 10,0 -1,39 100,0 1,94 -13,91 

70 28 15,0 1,61 225,0 2,59 24,13 

75 36 20,0 9,61 400,0 92,33 192,17 

80 44 25,0 17,61 625,0 310,07 440,22 

85 51 30,0 24,61 900,0 605,59 738,26 

90 57 35,0 30,61 1225,0 936,89 1071,30 

95 65 40,0 38,61 1600,0 1490,63 1544,35 

100 73 45,0 46,61 2025,0 2172,37 2097,39 

105 73 50,0 46,61 2500,0 2172,37 2330,43 

110 73 55,0 46,61 3025,0 2172,37 2563,48 

55 26,39 0,0 0,00 25300,0 16001,48 19235,00 

 

X adalah waktu 

Y adalah volume 
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X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0 -55,0 -0,63 3025,0 0,40 34,91 

5 0 -50,0 -0,63 2500,0 0,40 31,74 

10 0 -45,0 -0,63 2025,0 0,40 28,57 

15 0 -40,0 -0,63 1600,0 0,40 25,39 

20 0 -35,0 -0,63 1225,0 0,40 22,22 

25 0,2 -30,0 -0,43 900,0 0,19 13,04 

30 0,2 -25,0 -0,43 625,0 0,19 10,87 

35 0,4 -20,0 -0,23 400,0 0,06 4,70 

40 0,4 -15,0 -0,23 225,0 0,06 3,52 

45 1 -10,0 0,37 100,0 0,13 -3,65 

50 1 -5,0 0,37 25,0 0,13 -1,83 

55 0,8 0,0 0,17 0,0 0,03 0,00 

60 0,4 5,0 -0,23 25,0 0,06 -1,17 

65 0,6 10,0 -0,03 100,0 0,00 -0,35 

70 0,6 15,0 -0,03 225,0 0,00 -0,52 

75 1,6 20,0 0,97 400,0 0,93 19,30 

80 1,6 25,0 0,97 625,0 0,93 24,13 

85 1,4 30,0 0,77 900,0 0,59 22,96 

90 1,2 35,0 0,57 1225,0 0,32 19,78 

95 1,6 40,0 0,97 1600,0 0,93 38,61 

100 1,6 45,0 0,97 2025,0 0,93 43,43 

105 0 50,00 -0,63 2500,0 0,40 -31,74 

110 0 55 -0,63 3025,0 0,40 -34,91 

55 0,63 0,0 0,00 25300,0 8,29 269,00 

 
 
X adalah waktu 

Y adalah laju volume 
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X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0,00 -55,00 -702,48 3025,0 4,9,E+05 1,5,E+09 

5 0,00 -50,00 -702,477 2500,0 4,9,E+05 1,2,E+09 

10 0,00 -45,00 -702,477 2025,0 4,9,E+05 1,0,E+09 

15 0,00 -40,00 -702,477 1600,0 4,9,E+05 7,9,E+08 

20 0,00 -35,00 -702,477 1225,0 4,9,E+05 6,0,E+08 

25 26,62 -30,00 -675,859 900,0 4,6,E+05 4,1,E+08 

30 53,24 -25,00 -649,241 625,0 4,2,E+05 2,6,E+08 

35 106,47 -20,00 -596,006 400,0 3,6,E+05 1,4,E+08 

40 159,71 -15,00 -542,771 225,0 2,9,E+05 6,6,E+07 

45 292,80 -10,00 -409,682 100,0 1,7,E+05 1,7,E+07 

50 425,88 -5,00 -276,593 25,0 7,7,E+04 1,9,E+06 

55 532,35 0,00 -170,122 0,0 2,9,E+04 0,0,E+00 

60 585,59 5,00 -116,887 25,0 1,4,E+04 3,4,E+05 

65 665,44 10,00 -37,0334 100,0 1,4,E+03 1,4,E+05 

70 745,30 15,00 42,81985 225,0 1,8,E+03 4,1,E+05 

75 958,24 20,00 255,7618 400,0 6,5,E+04 2,6,E+07 

80 1171,18 25,00 468,7038 625,0 2,2,E+05 1,4,E+08 

85 1357,50 30,00 655,028 900,0 4,3,E+05 3,9,E+08 

90 1517,21 35,00 814,7344 1225,0 6,6,E+05 8,1,E+08 

95 1730,15 40,00 1027,676 1600,0 1,1,E+06 1,7,E+09 

100 1943,10 45,00 1240,618 2025,0 1,5,E+06 3,1,E+09 

105 1943,10 50,00 1240,618 2500,0 1,5,E+06 3,8,E+09 

110 1943,10 55,00 1240,618 3025,0 1,5,E+06 4,7,E+09 

55 702,48 0,00 0,00 25300,0 a b 

 
 

X adalah waktu 

Y adalah energi 

  
  

      
 

  
   

            
           

 
 
 

(a= 11337116,0515171) 

(b= 20695326473,2321) 
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X Y               x
2
 y

2
 xy 

0 0 -55,0 -134,17 3025,0 18002,64 7379,57 

5 47 -50,0 -87,17 2500,0 7599,29 4358,70 

10 65 -45,0 -69,17 2025,0 4785,03 3112,83 

15 78 -40,0 -56,17 1600,0 3155,51 2246,96 

20 88 -35,0 -46,17 1225,0 2132,03 1616,09 

25 101 -30,0 -33,17 900,0 1100,51 995,22 

30 120 -25,0 -14,17 625,0 200,90 354,35 

35 138 -20,0 3,83 400,0 14,64 -76,52 

40 142 -15,0 7,83 225,0 61,25 -117,39 

45 143 -10,0 8,83 100,0 77,90 -88,26 

50 145 -5,0 10,83 25,0 117,20 -54,13 

55 157 0,0 22,83 0,0 521,03 0,00 

60 163 5,0 28,83 25,0 830,94 144,13 

65 165 10,0 30,83 100,0 950,25 308,26 

70 167 15,0 32,83 225,0 1077,55 492,39 

75 167 20,0 32,83 400,0 1077,55 656,52 

80 168 25,0 33,83 625,0 1144,20 845,65 

85 169 30,0 34,83 900,0 1212,86 1044,78 

90 172 35,0 37,83 1225,0 1430,81 1323,91 

95 177 40,0 42,83 1600,0 1834,07 1713,04 

100 179 45,0 44,83 2025,0 2009,38 2017,17 

105 170 50,00 35,83 2500,0 1283,51 1791,30 

110 165 55 30,83 3025,0 950,25 1695,43 

55 134,17 0,0 0,00 25300,0 51569,30 31760,00 

 
X adalah waktu 

Y adalah suhu 
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Lampiran. 3 Tabel Nilai Kalor dan Viskositas 

 

Tabel 1 Nilai kalor beberapa bahan yang dimanfaatkas sebagai sumber tenaga 
penggerak 

Calorific value of some fuel 

Fuel Calorific value (KJ/g) 

Cow dung cake 6 – 8 

Coal 25 – 33 

Petrol 45 

Kerosone 45 

Diesel 45 

Biogas 35 – 40 

Hydrogen 150 

   Sumber: Anonymous (2009) 

 

Tabel 2 Nilai-nilai kandungan peanut oil dan bioiesel 

Propeties Experimental value Standart value Test Method 

Peanut Oil Biodiesel AOCS 
1998 for 
oil 

ASTM 
D6751 for 
biodiesel 

Oil Biodiesel 

Spesific 
gravity at 

20 °C 

0,912 0,89 0,890 – 
0,915 

0,87 – 0,90 ASTM D4052 - 

Cloud 

point (°C) 

12,8 5,0 - - ASTM D2500 - 

Pour point 

(°C) 

-6,2 -1,11 - - ASTM D97 - 

Kinematic 
viscosity 
(mm

2
/sec) 

(25 °C) 

36,84 5,32 32 – 38 1,9 – 6,0 ASTM D445 - 

Flash 

Point (°C) 

272 173 - 130 min ASTM D92 - 

Centane 
index 

41,8 54,0  47 min ASTM D975 - 

Colour Yellow Light 
yellow 

Yellow - - - 

Sumber : Anoymous (2011) 
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Lampiran. 4 Hasil Pengujian Laboratorium Sampel Sampah Plastik 

 

 


