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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DAFTAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Penelitian yang dilakukan oleh Osueke dan Ofundu (2011) tentang konversi 

plastik low density polyethylene (LDPE) menjadi bio-oil. Penelitian tersebut 

menggunakan dua metode, yakni dengan thermal cracking serta catalyst cracking. 

Penelitian pirolisis ini dilakukan di dalam tabung stainless steel selanjutnya 

dipanaskan menggunakan alat pemanas listrik dengan temperatur bervariasi antara 

475°C – 600°C. Kondenser dengan temperatur 30 – 35°C, ditujukan untuk 

mengembunkan gas yang terbentuk setelah plastik dipanaskan menjadi minyak. 

Katalis yang digunakan dalam penelitian ini berjenis silica alumina. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan temperatur pirolisis 550°C serta 

menggunakan perbandingan katalis/sampah plastik 1 : 4 menghasilkan minyak 

dengan jumlah lebih banyak. 

 Penelitian menggunakan jenis plastik yang lain dilakukan oleh 

Tubnonghee dkk (2010). Sampah  plastik yang diteliti guna menjadi bahan bakar 

minyak adalah jenis polyethylene (PE) dan polyprophelene (PP). Pembuatan 

bahan bakar minyak dari plastik menggunakan proses thermo cracking (pirolisis). 

Pirolisis dilakukan pada temperatur 450°C selama 2 jam. Gas yang telah terbentuk 

selanjutnya dikondensasikan menjadi minyak dalam kondenser yang memiliki 

temperatur 21°C. Hasil minyak selanjutnya dianalisa dengan gas 

chromatography/mass spectrometry (GCMS). Data yang didapat, bahwa 

komposisi minyak dari campuran plastik PE dan PP tersebut mempunyai jumlah 

atom carbon yang sama dengan solar, yaitu C12 – C17. 

 Menurut penelitian dan pengujian yang telah dilakukan oleh Mandala dkk 

(2016) bahwa semakin tinggi suhu reaksi, maka nilai kalor minyak yang 

dihasilkan dari proses pirolisis plastik semakin besar. Nilai kalor terbesar 

dihasilkan pada proses pirolisis sampah plastik pada suhu 400°C, yaitu sebesar 

10.292 kal/g. 
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Gambar 2.1 Peralatan Pirolisis (Mandala dkk, 2016) 

 

Keterangan gambar 

1. Lubang udara           6. Pengatur tekanan         11. Penampung minyak 

2. Tabung pirolisis           7. Penampung tar         12. Kipas  

3. Tungku pemanas              8. Tabung kondensasi   

4. Lubang bahan bakar     9. Pipa keluaran   

5. Alat pengatur temperatur 10. Pipa gas recycle 

 

Pengujian dan penelitian dilakukan oleh Yuliansyah dkk (2015), bahwa proses pirolisis 

dengan menambahkan 300 gram katalis pada reaktor diatur pada 300-400°C. Pada suhu 

pirolisis 300°C dapat diperoleh bahwa tingkat dekomposisi termal sampah pastik tersebut 

masih tergolong lambat sehingga minyak yang dihasilkan hanya sebesar 27,9%. Selanjutnya 

pada suhu yang diatur pada temperatur 400°C minyak dari hasil pirolisis semakin meningkat 

hingga 52,6%. Namun pada temperatur yang diatur 450°C hasil minyak dari pirolisis justru 

menunjukkan penurunan hingga hasil yang didapatkan yakni 41,9%. 

 Penelitian Sapriyanto (2011) melakukan penelitian tentang pengujian terhadap alat 

yang dapat mengubah sampah plastik menjadi BBM. Pengujian dilakukan menggunakan 

limbah plastik seberat 1kg dengan suhu pemanas 530°C dengan waktu 2 jam. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian tersebut yaitu 300ml, serta nilai kalor yang didapat yakni sebesar 
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10.519 Cal/g atau 44.040,95 J/g, sama dengan nilai kalor yang terdapat pada premium yaitu 

10.285 Cal/g atau 43061,24 J/g. 

  Aprian dkk (2011) juga melakukan penelitian tentang minyak hasil pirolisis yang 

didapatkan dari proses pirolisis dengan mengolah sampah plastik. Jenis plastik yang 

digunakan sebagai variabel tetap yaitu High Density Polyethylene (HDPE) dan Low Density 

Polyethylene (LDPE) menggunakan reaktor yang memiliki diameter 20 cm dan memiliki 

tinggi 40 cm. Pirolisis dilakukan dengan temperatur 250°C hingga 420°C dan waktu reaksi 

selama 0 - 60 menit. Hasil minyak dari sampah pirolisis ini memiliki karakteristik yang tidak 

jauh berbeda dengan karakteristik diesel dan merupakan sumber bahan kimia yang bernilai 

contohnya alkohol, asam organik, ketone, eter, alifatik serta hidrokarbon aromatik. 

  Penelitian Mustofa dkk (2014) dilakukan dengan cara sampah plastik dipotong lalu 

dimasukkan kedalam reaktor dan dipanaskan mencapai suhu 900°C, selanjutnya uap yang 

didapat dikondensasi melalui crossflow kondensor. Bahan bakar minyak yang dihasilkan 

pada suhu pemanasan 900°C tersebut diuji nilai senyawa kimianya dengan Gas 

Chromatography (GC). Pengujian nilai kalor memiliki hasil analisis GC-MS (Gas 

Chromatogrphy Mass Spectrometry) dengan cara membaca spektra yang terdapat pada kedua 

metode yang digabung. Hasil pengujian GC dapat dilihat dari banyaknya peak atau puncak 

pada spektra GC.  Berdasarkan data waktu retensi yang sudah diketahui dari literatur, dapat 

dilihat senyawa apa saja yang terdapat dalam sampel yang telah diujikan. 

 Menurut Norsujianto (2014) yang telah melakukan pengujian pirolisis menggunakan 

limbah plastik dan telah dilakukan uji GC-MS, terlihat bahwa sampel minyak pirolisis 

mengandung banyak senyawa, hal ini bisa diketahui dari banyaknya puncak (peak) dalam 

spektra GC tersebut. Setiap peaks menggambarkan senyawa kimia yang terkandung dalam 

sampel. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampel minyak pirolisis limbah plastik akan 

menghasilkan kecenderungan pembentukan unsur hidrokarbon yang bervariasi dari proses 

pirolisis. Pengujian Chromatogram minyak pirolisis dengan temperatur 400°C terdapat 114 

peaks yang tercatat. Peaks ini menunjukan variasi unsur kimia yang diprediksi terkandung 

dalam fraksi cair tersebut. 

Tabel 2.1 Senyawa bahan bakar cair dari sampah plastik menurut pengujian Mustofa K, 

(2014) 

No Puncak/Peak Area (%) Senyawa yang Rumus 
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diduga 

1. 1 64,49 2-propanon/aseton C3H6O 

2. 2 27,08 Asam borat H3BO3 

3. 3 6,93 Asam asetat C2H4O2 

4. 4 1,2 Siklopentanon C5H8O 

 

Yang dkk (2016) meneliti tentang pirolisis cepat LDPE dan biomassa untuk produk 

bio-oil. Pada penelitian ini digunakan tiga biomassa yaitu tangkai bunga matahari, kayu 

cedar, dan batang fallopia dicampur dengan LDPE. Pirolisis dilakukan selama 24jam dengan 

suhu 110°C. Bahan baku dimasukkan kedalam tabung pirolisis dengan suhu 500°C, 550°C, 

dan 600°C selama 10 menit. Diperoleh hasil senyawa organik di bio-oil diklarifikasikan 

menjadi 2 kelompok yaitu hidrokarbon dan oksigenat. Hasil menunjukkan pada campuran 

cedar dan LDPE bahwa dengan meningkatnya suhu dari 500°C - 600°C hasil hidrokarbon 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 41,09%, 45,57%, dan 50,69%. 

Gaurav dkk (2014) meneliti tentang konversi sampah plastik LDPE menjadi bahan 

bakar cair dengan degradasi thermal. Limbah plastik yang dikumpulkan dibersihkan dengan 

sabun dan air, setelah itu plastik dipotong dengan ukuran 3 - 5 mm untuk dimasukkan 

kedalam tabung reaktor dengan suhu pirolisis 300°C - 500°C tanpa oksigen. Pemanasan 

dimulai ketika suhu mencapai 100°C plastik akan mulai meleleh menjadi cair. Pada saat suhu 

mencapai 270°C cairan mulai berubah menjadi uap dan mengalir melewati kondensor. Hasil 

dari penelitian ini menghasilkan 90% minyak dan 4% abu. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pengertian pirolisis 

 Pirolisis merupakan sebuah proses dekomposisi suatu bahan dengan menggunakan suhu 

tinggi tanpa adanya udara didalam proses tersebut. Proses dekomposisi dalam pirolisis 

biasanya sering disebut dengan devolatilisasi. Hasil  terpenting pirolisis yang dapat dihasilkan 

adalah arang (char), minyak, dan gas. Arang yang terbentuk dapat dimanfaatkan untuk bahan 

bakar atau dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif. Sedangkan minyak hasil pirolisis 

digunakan sebagai zat aditif atau campuran dalam bahan bakar (Santoso, 2010). 

 Bila ditinjau melalui laju kecepatan raeksinya, maka pirolis dapat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu : 

1. Pirolisis primer lambat 
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2. Pirolisis primer cepat 

Pirolisis primer lambat dapat terjadi dalam temperatur 150-300°C. Sedangkan pada jenis 

pirolisis primer cepat terjadi pada suhu diatas 300°C, keseluruhan dari reaksi menghasilkan 

uap air, arang, gas, dan 50% - 70% uap minyak pirolisis (PPO = Primary Pyrolysis Oil) yang 

menyusun ratusan senyawa monomer, oligomer, monomer penyusun selulosa dan lignin. 

 

2.2.2 Jenis Reaktor Pirolisis (Pyrolyzer) 

a. Fixed-Bed Pyrolyzer 

Fixed-bed pyrolyzer merupakan reaktor tetap yang paling lama digunakan. Salah satu 

keuntungan menggunakan tipe ini yaitu cukup sederhana, dan harga yang masih cukup 

murah. Tipe jenis ini juga dapat menangani biomassa yang memiliki kandungan air yang 

cukup banyak. Kekurangan dari tipe ini yaitu memiliki kandungan tar yang cukup tinggi yaitu 

10-20%. 

  

 

Gambar 2.2 Reaktor fixed-bed pyrolyzer (Verma dkk, 2012) 

 

b. Bubbling-Bed pyrolysis 

Reaktor ini dapat beroperasi pada tekanan normal 1 atm dengan temperatur sedang 

400°C hingga 600°C dan dapat menghasilkan minyak bio-oil hingga 75% dari total massa. 

Biomassa masuk dalam reaktor melalui screw feeder dan akan bercampur dengan media/bed 
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berupa pasir silika atau katalis, sementara itu dari bawah bed mengalir fluidizing gas untuk 

mempercepat uap pirolisis keluar dari reaktor.  

 

Gambar 2.3 Reaktor bubbling fluidized bed (Basu, 2010) 

 

c. Circulating fluidized bed 

Circulating Fluidized Bed merupakan jenis reaktor pirolisis yang mirip dengan 

Bubbling-Bed pyrolyzer. Letak perbedaanya pada saluran keluar uap pirolisis yang dilengkapi 

dengan cyclone untuk memisahkan antara uap pirolisis dan partikel pengikut (arang dan pasir 

silika/katalis). Biomassa dan pasir silika panas bercampur dan dihembuskan fluidizing gas 

dari bawah reaktor sehingga biomassa dan pasir masuk ke dalam cyclone, pasir dan sisa 

arang akan masuk dalam saluran buang cyclone sementara uap pirolisis keluar melalui 

saluran outlet cyclone. Reaktor ini memiliki keuntungan yaitu memperoleh konversi yang 

tinggi dan tar yang diproduksi rendah. 
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Gambar 2.4 Reaktor Circulating fluidized bed (Verma dkk, 2012) 

 

d. Ultra-rapid pyrolyzer 

Reaktor ini adalah tipe reaktor dengan laju pemanasan yang cukup tinggi dengan 

capaian suhu 650°C. Dengan suhu yang cukup tinggi mampu menghasilkan produk cairan 

hingga 90% dari massa biomassa yang digunakan. 

 

  Gambar 2.5 Reaktor ultra rapid pyrolyzer (Basu, 2010) 

e. Rolating Clone 

 Reaktor ini bekerja dengan mencampur pasir silika panas dengan biomassa yang 

kemudian menjadi uap pirolisis. Volatile matter yang keluar dari biomassa kemudian 
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didinginkan menjadi cairan sementara yang tidak mampu mengembun akan tetap menjadi 

gas. Sisa arang yang diperoleh digunakan sebagai media pemanas pasir silika. 

 

Gambar 2.6 Reaktor Rolating Cone (Basu, 2010) 

f. Ablative pyrolyzer 

Reaktor ini berbeda dengan reaktor pirolisis pada umumnya. Reaktor tipe Ablative 

menghasilkan panas bersumber dari gesekan antara piringan berputar dan biomassa yang 

telah dipirolisis. Akibatnya, biomassa akan terdekomposisi menjadi uap dan arang. Karena 

pemanasan bersumber dari internal maka laju pemanasan biomassa sangat tinggi sehingga 

diperoleh jumlah bio-oil yang besar. 

 

 

Gambar 2.7 Reaktor Ablative pyrolyzer (Basu, 2010) 

 

g. Vaccum pyrolyzer 

Reaktor ini memiliki beberapa tingkatan, pada tingkatan yang paling atas memiliki 

suhu 200°C dan pada tingkatan yang berada paling bawah memiliki suhu 400°C. Selanjutnya 

biomassa dimasukkan ke dalam bagian atas dan akan menpgalami pengeringan selama 

biomassa turun ke bawah hingga menjadi arang. Pada reaktor ini tidak memerlukan fluidizing 

gas sehingga biaya operasionalnya murah. 
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Gambar 2.8 Reaktor Vaccum Pyrolyzer (Verma dkk, 2012) 

 

 

 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pirolisis 

 Terdapat beberapa faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi proses pirolisis 

(Mulyadi, 2009) yaitu : 

a) Waktu  

Waktu/residence time berpengaruh terhdap hasil pirolisis, baik dari segi jumlahnya 

maupun senyawa yang dihasilkan. Dengan semakin lamanya waktu tinggal di reaktor 

maka produk yang dihasilkan akan didominasi oleh produk gas, dan semakin cepat 

waktu tinggalnya maka produk yang dihasilkan didominasi oleh produk cair 

b) Suhu  

Suhu juga sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan dalam proses pirolisis tersebut 

karena bila suhu semakin tinggi maka dekomposisi termal akan semakin besar dan 

akibatnya laju pirolisis bertambah dan konversi biomassa menjadi produk semakin 

tinggi. Untuk jumlah liquid yang banyak maka suhu perlu dikontrol ke suhu medium 

(400-600
o
C). Suhu yang sangat tinggi (>700

o
C) berdampak pada turunnya produk liquid 

dan meningkatnya produk gas. Namun, suhu yang terlalu rendah (<300
o
C) juga 

berdampak pada turunnya produk liquid dengan peningkatan produk arang. 

c) Ukuran partikel  
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Ukuran partikel juga dapat berpengaruh terhadap hasil dari proses pirolisis, semakin 

besar ukuran partikel. Luas permukaan persatuan massa semakin kecil sehingga proses 

akan menjadi lambat. 

2.2.4 Kelapa Sawit  

Kelapa sawit adalah salah satu tumbuhan industri yang menghasilkan minyak seperti 

minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar (biodesel). Kelapa sawit berbentuk 

pohon dengan tinggi dapat mencapai hingga 24 meter. Walaupun memiliki akar serabut, 

namun pohon kelapa sawit bisa berdiri tegak dan sangat kokoh. Sama dengan jenis lainnya, 

daun kelapa sawit tersusun majemuk berbentuk menyirip. Daun berwarna hijau tua serta 

pelepah berwarna sedikit lebih muda. Bila diamati sekilas hampir sama dengan tanaman 

salak, namun durinya tidak terlalu tajam dan keras. Batang pohon diselimuti bekas pelepah 

hingga umur 12 tahun. Setelah 12 tahun pelepah yang sudah mengering terlepas sehingga 

bentuknya menjadi mirip dengan pohon kelapa.  

 Menurut Shehu  dkk (2014), kelapa sawit merupakan bahan lignoselulosa yang kaya 

karbohidrat dalam bentuk pati dan gula serta mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin. 

Saat ini di Indonesia sendiri memiliki potensi besar pada kelapa sawit untuk menjadi salah 

satu sumber energi terbarukan. (Grata dkk , 2012).   

Salah satu limbah industri kelapa sawit adalah cangkang sawit. Cangkang kelapa sawit 

(Palm Kernel Shell) atau yang sering juga disebut tempurung sawit merupakan bagian keras 

yang ada pada buah kelapa sawit yang berfungsi melindungi isi dari buah sawit itu sendiri. 

Mirip dengan tempurung kelapa yang sering kita temukan sehari-hari. 

 Menurut Oyejobi dkk (2012) cangkang kelapa sawit adalah biomassa dengan nilai 

kalori yang tinggi, biasanya sekitar 3.800 Kcal/kg. Karakteristik fisika dan kimia yang 

terkandung dalam cangkang kelapa sawit terlihat tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Karakteristik Fisika dan Kimia Cangkang Kelapa Sawit (Edmund C dkk, 2014) 

Sifat Parameter 
Nilai 

Berat total (ar) Berat kering (db) 

Fisika 

Kadar abu (%) 6,11 - 

Kadar air (%) 8,68 - 

Kerapatan (kg/m
3
) 740 9,24 

Porositas (%) 28 650 

Kimia C(%) 46,75 49,79 
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H(%) 5,92 5,56 

O(%) 37,97 34,66 

N(%) 0,68 0,72 

S(%) <0,08 <0,08 

Cl (ppm) 84 89 

Struktur 

Karbohidrat 

Hemiselulosa (%) 26,16 

Selulosa (%) 6,92 

Lignin (%) 53,85 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.9 Limbah cangkang sawit (Bakkara,2015)  

 

Tabel 2.3 Karakteristik ultimate dan proximarte cangkang sawit (Raju, 2016) 

Analisis Ultimate Analisis Proximate 

C (%) 68,45 Kadar Air       (%) 3,78 

H (%) 9,52 Volatil Matter (%) 69,54 

O (%) 20,99 Abu               (%) 6,78 

N (%) 0,20 Karbon Tetap (%) 19,81 

S (%) 0,74 Nilai Kalor     (%) 19,15 

 

2.2.5 Plastik  

Plastik merupakan suatu material yang tergolong cukup baru, mulai dikembangkan dan 

digunakan sejak abad ke-20, tepatnya pada tahun 1975 diperkenalkan oleh Montgomery 

Ward, Sears, J.C. Penny, Jodan Marsh dan toko-toko besar lainnya (Marpaung, 2009). 

Penggunaan dalam plastik berkembang cukup signifikan yakni dari beberapa ratus ton pada 

tahun 1930-an, menjadi 150 juta ton/tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton/tahun pada 

tahun 2005. Saat ini hampir seluruh warung maupun toko  pasti menyediakan kantung plastik 

(Anonim, 2009). 
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Plastik dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat fisiknya. 

1. Termoplastik.  

Merupakan jenis plastik yang dapat didaur-ulang menggunakan proses pemanasan ulang. 

Contoh: polietilen (PE), polistiren (PS), ABS, polikarbonat (PC). 

2. Termoset.  

Plastik jenis termoset ini dapat didaur ulang/ dicetak kembali. Pemanasan ulang akan 

menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. 

Salah satu jenis plastik adalah jenis Polietilena. Polietilena berdensitas rendah (low 

density polyethylene) merupakan jenis  plastik yang terbuat dari campuran minyak bumi, 

biasa digunakan sebagai bahan plastik kemasan makanan dan botol yang lunak. Sifat mekanis 

jenis plastik LDPE adalah kuat, sedikit tembus cahaya, dan fleksibel. Jenis plastik ini dapat 

didaur ulang karena memiliki karakteristik fleksibel, kuat, dan memiliki resistensi yang baik 

terhadap reaksi kimia (Imasilkan, 2012).  Plastik jenis ini sulit dihancurkan, tetapi baik untuk 

tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas 

menggunakan bahan ini, dan dapat bertahan pada temperatur 90 
o
C dalam waktu yang tidak 

terlalu lama. Ketahanan LDPE terhadap bahan kimia diantaranya: 

1. Tidak rusak bila terkena asam, basa, alkohol, dan ester. 

2. Kerusakan kecil dari keton, aldehida, dan minyak tumbuh-tumbuhan. 

3. Kerusakan menengah dari hidrokarbon alifatik dan aromatik dan oksidator. 

4. Kerusakan tinggi pada hidrokarbon terhalogenisasi. 

LDPE juga memiliki aplikasi yang lain, juga dapat digunakan sebagai wadah 

pembungkus. Produk lainnya dari LDPE meliputi: 

1. Wadah makanan dan wadah di laboratorium 

2. Permukaan anti korosi 

3. Bagian yang membutuhkan fleksibilitas 

4. Kantong plastik 

5. Komponen dari elektronik 

Tabel 2.3  Proximate dan Ultimate Analisis plastik LDPE 

Proximate Analisis 

Mad 0,02 

Aad 0,15 

Vad 99,83 

FCad - 

https://id.wikipedia.org/wiki/Basa
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Ester
https://id.wikipedia.org/wiki/Keton
https://id.wikipedia.org/wiki/Aldehida
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_tumbuh-tumbuhan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrokarbon_alifatik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon_aromatik
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksidator
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrokarbon_terhalogenisasi&action=edit&redlink=1
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Ultimate Analisis 

Qb,ad/kj.kg
-1

 46362 

Cad 85,83 

Had 14,38 

Nad 0,16 

Sad 0,07 

Oad - 

 

2.2.6 Zeolit Alam 

 Katalis Zeolit alam dapat terbentuk karena terdapat suatu proses fisika dan kimia yang 

kompleks dari bebatuan yang mengalami berbagai perubahan di alam. Para ahli geokimia dan 

mineralogi memperkirakan bahwa zeolit merupakan hasil gunung berapi yang membeku 

menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan 8 metamorfosa, selanjutnya terjadi 

proses pelapukan karena terpengaruh panas dan dingin (Lestari, 2010).  Jenis zeolit alam juga 

terkenal pada komposisinya yang sangat bervariasi, namun komponen yang utama adalah 

silika dan alumina. 

 Terlepas dari aplikasinya yang luas, zeolit alam memiliki beberapa kelemahan, 

diantaranya bahan yang membuatnya kotor seperti Na, K, Ca, Mg dan Fe serta 

kristalinitasnya kurang baik. Keberadaan pengotor-pengotor tersebut dapat mengurangi 

aktivitas dari zeolit. Untuk memperbaikinya agar dapat digunakan sebagai katalis, adsorben, 

atau aplikasi lainnya, biasanya dilakukan aktivasi dan modifikasi terlebih dahulu 

(Mockovciakova dkk, 2007).   

 

Gambar 2.10 Zeolit alam (Luhade,2017) 
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Gambar 2.11 Struktur kimia zeolit alam (Lesley dkk, 2001 ) 

 

Gambar 2.12 Struktur Kristal zeolit alam (Setiabudi, 2003) 

 

 

Gambar 2.13 Golongan senyawa zeolit alam (Ryder dkk, 2000) 

 

 


