
 

1 
 

BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahan bakar minyak merupakan salah satu kebutuhan yang tergolong 

primer, dan mayoritas yang digunakan selama ini bersumber dari minyak mentah 

yang diambil dari perut bumi. Namun  minyak bumi merupakan energi yang tidak 

dapat diperbaharui kembali, sehingga dimasa mendatang ditakutkan adanya krisis 

energi. Selain itu, tingkat konsumsi bahan bakar terutama bahan bakar fosil di 

dunia juga semakin meningkat di berbagai belahan negara. Inilah menyebabkan 

kekhawatiran akan terjadinya kekurangan bahan bakar, di samping itu kepedulian 

terhadap lingkungannya menimbulkan pemikiran penggunaan energi alternatif 

yang bersih (Afifi, 2007). Hingga saat ini, mayoritas produksi energi masih 

banyak menggunakan bahan bakar fosil.  

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara agraris dan memiliki hasil 

alam yang melimpah terutama pada sektor pertanian diantaranya adalah kelapa 

sawit dan masih banyak lagi. Luas lahan kelapa sawit setiap tahunnya pasti 

mengalami kenaikan atau perluasan lahan (Sitorus, 2015). Namun dengan 

semakin banyaknya jumlah kelapa sawit yang ada maka dipastikan pengolahan 

kelapa sawit juga turut meningkat tajam, dari hal ini yang menjadi yaitu hasil 

pengolahan limbah yang berupa cangkang sawit.  

Cangkang sawit merupakan salah satu energi dari biomassa karena memiliki 

nilai kalor yang cukup tinggi 21-23 MJ/kg (Yang dkk, 2004).  Menurut Ningrum, 

(2011), mengatakan komposisi utama yang terdapat dalam cangkang sawit yaitu 

Selulosa 20,8%, Hemiselulosa 22,7% dan Lignin 50,7%. Basu, (2010) 

menjelaskan bahwa dengan tingginya kandungan lignin pada cangkang sawit 

mengakibatkan sedikitnya hasil minyak dan banyaknya hasil arang karena sifat 

lignin yang lebih susah terdekomposisi, selain itu cangkang sawit memiliki 

kandungan air yang cukup tinggi maka diperlukannya suatu bahan tambahan yaitu 

plastik yang difungsikan untuk menutupi dari kekurangan cangkang sawit. 

Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini limbah plastik berada pada posisi 

urutan kedua setelah Tiongkok yang memiliki jumlah total sampah hingga 187,2 
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ton pertahun (Triyoga, 2016). Plastik merupakan polimer yang berasal dari 

minyak bumi, sehingga ditinjau dari segi pemanfaatannya sebagai energi alternatif 

limbah plastik memiliki pemanfaatan yang sangat baik karena memiliki nilai kalor 

yang cukup tinggi sebesar 41,4 MJ/kg sampai 46,4 MJ/kg (Surono, 2013).  

Hasil penelitian Haji (2006) mengatakan bahwa metode yang diperkirakan 

sangat efektif dan efisien dalam menangani limbah cangkang kelapa sawit adalah 

dengan menerapkan metode pirolisis. Metode pirolisis ini juga dikenal dengan 

istilah pengarangan (karbonisasi) dan telah dikembangkan di beberapa negara 

maju, terutama untuk menangani sampah plastik (Noike, 2005). Pirolisis 

cangkang sawit dan plastik ditujukan untuk mengkoversi limbah-limbah tersebut 

menjadi bahan bakar cair (bio-oil). Bio-oil merupakan produk dari proses pirolisis 

yang dapat menggantikan bahan bakar dari minyak bumi. Bio-oil memiliki 

beberapa keuntungan diantaranya sangat ramah lingkungan karena dapat mendaur 

ulang limbah dan juga mengatasi masalah ketersediaan sumber energi. 

Kekurangan dari bio-oil yang diperoleh dari konversi limbah padat melalui proses 

pirolisis umumnya memiliki viskositas dan tingkat kesamaan yang tinggi 

(Dewangan dkk, 2016). Untuk memperbaiki kualitas hasil minyak pirolisis perlu 

ditambahkannya katalis zeolit alam (Vasile, 2001). Salah satu kelebihan dari 

zeolit adalah memiliki luas permukaan dan keasaman yang mudah dimodifikasi 

(Panda, 2011).  

Dari potensi yang ada, peningkatan volume limbah cangkang kelapa sawit 

dan sampah plastik di Indonesia memiliki manfaat yang besar untuk 

dikembangkan menjadi energi alternatif, sehingga diharapkan dapat mengurangi 

pemakaian serta ketergantungan masyarakat dalam penggunaan minyak bumi. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Masyarakat Indonesia selama ini masih banyak bergantung pada sumber energi gas 

dan minyak. Melonjaknya harga kebutuhan gas dan minyak menjadi suatu hal yang akan 

membebani sebagian besar masyarakat di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya energi baru 

yang dapat digunakan sebagai energi alternatif dan yang dapat diperbaharui kembali. 

Melihat jumlah limbah kelapa sawit yang masih banyak dijumpai dan masih belum 

termanfaatkan dengan baik, maka timbul adanya pemikiran untuk mengolah limbah kelapa 

sawit yang berupa cangkang sawit sebagai bahan yang digunakan dalam proses pirolisis agar 

memperoleh bahan bakar gas maupun cairan. Alat yang digunakan dalam proses pirolisis ini 

yaitu tipe fixed-bed lalu akan diteliti mengenai hasil presentase perbedaan temperatur, sifat 

pembakaran dari padatan menjadi gas dan minyak menggunakan campuran katalis zeolit 

alam maupun tidak menggunakan campuran katalis zeolit alam. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian tentang pirolisis memiliki batasan masalah yaitu : 

a. Pemanas reaktor terdapat pada bagian samping wadah dari pemanas listrik 

b. Reaktor yang digunakan memiliki jenis fixed-bed. 

c. Massa awal penelitian sebesar 400 gram  

d. Laju pemanasan 2,5°C per menit dengan menggunakan sumber dari tenaga listrik. 

e. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu cangkang kelapa sawit.  

f. Bahan tambahan yang berupa katalis dengan jenis zeolit alam. 

f.    Komposisi campuran  

      Plastik 100% dan katalis 0%, plastik 90% dan katalis 10%, plastik 80% dan       katalis 

0% ,serta plastik 70% dan katalis 30% dilanjutkan dengan menggunakan katalis dengan 

komposisi campuran yang sama.  

 

 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh katalis zeolit alam pada pirolisis campuran cangkang sawit dan 

plastik terhadap kualitas hasil minyak pirolisis. 

b. Mengetahui pengaruh presentase campuran plastik dan cangkang sawit. 
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c. Mengetahui pengaruh temperatur pirolisis terhadap produksi minyak hasil pirolisis 

cangkang sawit dan plastik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari melakukan penelitian ini yakni pemanfaatan limbah kelapa sawit berupa 

cangkang sawit menjadi bahan utama dalam proses pirolisis yang bersifat renewable atau 

dapat diperbarui, yang nantinya dapat menciptakan bahan bakar yang berkualitas dan 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu dapat mengetahui minyak hasil pirolisis dari 

perbedaan massa plastik, massa temperatur serta penambahan katalis zeloit alam pada minyak 

yang di hasilkan dari proses tersebut. 

 


