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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Lokasi Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah : 

a. Laboratorium Bioenergi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

Untuk melakukan penelitian tentang pirolisis cangkang sawit dan plastik 

b. Laboratorium MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

Untuk pengujian hasil dengan menggunakan metode GCMS 

 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat yang digunakan dalam penelitian 

a. Nitrogen 

Nitrogen digunakan untuk mengeluarkan oksigen yang ada pada reaktor 

pemanas. 

b. Selang  

Berfungsi untuk mengalirkan gas nitrogen dari tabung nitrogen ke dalam 

reaktor pemanas. 

c. Regulator 

Regulator dipasang pada ujung tabung nitrogen dan menggunakan selang, 

regulator memiliki fungsi untuk mengatur tekanan nitrogen. 

 

Gambar 3.1 Tabung nitrogen, selang, dan regulator
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d. Gunting Potong 

Alat ini digunakan untuk memotong plastik yang akan dimasukkan ke reaktor serta 

digunakan untuk membuat packing tutup reaktor.  

 

                                Gambar 3.2 Gunting Potong 

e. Kunci 14 

Kunci 14 digunakan untuk membuka atau mengunci baut tutup reaktor. 

 

                               Gambar 3.3 Kunci PasRing 14 

 

f. Sarung tangan 

Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari panas saat membuka 

tabung reaktor untuk mengambil hasil penelitian. 

 

Gambar 3.4 Sarung Tangan 

g. Kunci Inggris (Adjustable Spanner) 



22 

 

 

Kunci inggris digunakan untuk membuka dan mengencangkan regulator pada tabung 

nitrogen. 

 

Gambar 3.5 Kunci Inggris 

h. Timbangan Digital 

Digunakan untuk menimbang massa dari benda yang akan diteliti dan menimbang 

arang hasil dari pirolisis dalam bentuk gram. 

 

                                           Gambar 3.6 Timbangan Digital 

i. Gelas Ukur 

Gelas ukur digunakan untuk menampung hasil keluaran minyak dan mengitung 

jumlah minyak hasil dari penelitian yang dilakukan. 
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Gambar 3.7 Gelas Ukur 

 

j. Alat Pirolisis 

Alat utama yang digunakan yaitu alat pirolisis untuk melakukan penelitian, guna 

mempirolisis bahan-bahan yang telah ditentukan. 

 

Gambar 3.8 Alat uji pirolisis 

 

 

3.2.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 
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  a. Plastik LDPE 

Dalam penelitian ini menggunakan plastik LDPE, plastik tersebut didapatkan dengan 

cara mencari di sekitar areal kampus, lalu plastik dicuci hingga bersih serta dijemur hingga 

kering. Selanjutnya plastik LDPE dipotong dengan menggunakan gunting potong dengan 

ukuran 3cm-7cm tergantung ukuran yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

  

Gambar 3.9 Plastik LDPE 

 

b. Cangkang Sawit 

Cangkang sawit didapat dari Laboratorium Bioenergi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang sudah berukuran kecil sehingga tidak perlu dipotong namun hanya perlu 

dibersihkan kembali dari debu. 

                    

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Cangkang Kelapa Sawit  

 

 

 

c. Katalis 

Katalis yang digunakan memiliki tipe zeolit alam yang dibeli dari toko kimia di Jalan 

Bhayangkara No. 45 Yogyakarta yang memiliki nama toko Bratachem.  
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Gambar 3.11  Katalis Zeolit Alam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3    Metode Penelitian 

Cangkang sawit dibersihkan setelah diambil dari karung untuk menghilangkan debu, 

kantong plastik dipotong menggunakan gunting potong dengan ukuran berkisar 3cm-7cm. 

Selanjutnya kedua bahan tersebut ditimbang sesuai dengan variasi penelitian yang telah 

ditentukan dan dimasukkan kedalam wadah, lalu wadah yang telah terisi oleh cangkang sawit 
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dan plastik tersebut dimasukkan kedalam reaktor dan tutup reaktor dikencangkan 

menggunakan kunci 14 agar tidak terjadi kebocoran serta uap pirolisis dapat teralir dengan 

baik melalui pipa kondensasi,  lalu isi air pada tabung kondensasi yang digunakan sebagai 

pendingin sampai batas maksimal yang ditentukan. Penggantian air dilakukan tergantung 

kondisi air pada tabung kondensasi. 

 

Gambar 3.12 Reaktor pirolisis 

 

Selanjutnya nyalakan alat pirolisis dan stel temperatur pada termostart sesuai variasi 

penelitian. Catat waktu mulai dari mengidupkan alat sampai dengan selesai. Setelah suhu 

pada termostart mencapai 150°C buka kran regulator nitrogen dengan laju aliran berkisar 2 

liter per menit, lalu alirkan nitrogen kedalam reaktor dengan menggunakan selang. Letakkan 

gelas ukur pada lubang keluaran dari tangki kondensasi agar masuk kedalam gelas ukur, hasil 

pirolisis yang masuk kedalam gelas ukur selanjutnya dipindahkan pada toples kecil supaya 

lebih mudah untuk menghitung hasil dari minyak dari proses pirolisis. Penelitian selesai 

setelah tidak lagi keluar minyak maupun gas, lalu hasil cairan dan arang ditimbang untuk  

mencari data gas.  

Setelah semua penelitian selesai dilakukan dengan variasi suhu 400°C, 450°C, dan 

500°C maka didapatkan penelitian sebanyak 12 kali, lalu dilakukan penelitian yang sama 

namun ditambahkan dengan campuran katalis zeolit alam dengan massa 40 gram maka total 

penelitian berjumlah 24 kali penelitian. Hasil minyak dari proses pirolisis selanjutnya 

diujikan dengan metode GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) di Laboratorium 
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MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mengetahui struktur kimia apa saja yang 

terkandung pada minyak hasil dari pirolisis tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   Variasi Pengujian 

Tabel 3.1  Perbandingan variasi pengujian pirolisis cangkang sawit serta plastik dengan 

campuran katalis zeolit alam. 

Pengujian 

Ke 

Plastik 

(gram) 

Cangkang 

Sawit (gram) 

Temperatur 

(°C) 

Katalis 

(gram) 

1 0 400 400 0 

2 0 400 450 0 

3 0 400 500 0 

4 40 360 400 0 
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5 40 360 450 0 

6 40 360 500 0 

7 80 320 400 0 

8 80 320 450 0 

9 80 320 500 0 

10 120 280 400 0 

11 120 280 450 0 

12 120 280 500 0 

13 0 400 400 40 

14 0 400 450 40 

15 0 400 500 40 

16 40 360 400 40 

17 40 360 450 40 

18 40 360 500 40 

19 80 320 400 40 

20 80 320 450 40 

21 80 320 500 40 

22 120 280 400 40 

23 120 280 500 40 

24 120 280 400 40 

 

 

 

3.5 Penggolongan Uji Sampel 

 

Tabel 3.2 Penggologan hasil uji sampel 

Senyawa Golongan 

3-Octen-1-ol Alcohol 

Phenol (CAS) Aromatic 

Mequinol Phenol 

Phenol, 4-methyl- (CAS) Aromatic 

Phenol,2-methoxy-4-methy Phenol 

Octanoic Acid Acid 
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Mequinol Phenol 

Phenol, 2,6-dimethox Phenol 

Decanoic acid Acid 

1,2,3Trimethoxybenzene Eter 

Dodecanoic acid Acid 

Tetradecanoic acid Acid 

2-Dodecanone Ketone 

Hexadecanoic acid Acid 

Hexadecanoic acid Acid 

9,12-Octadecadienoic acid Acid 

Tridecanoicacid, 4,8,12 Acid 

9-Hexadecenoic acid Acid 

Furancarboxaldehyde Aldehyde 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Untuk menggolongkan senyawa yang terbentuk dalam pirolisis yang terbaca dalam uji 

GCMS maka proses penggolongan tersebut didasarkan pada ciri utama tiap senyawa. 

Golongan senyawa ketone ditandai dengan ikatan rangkap karbon dan oksigen seperti terlihat 

pada gambar 3.13 a. Golongan senyawa phenol ditandai dengan ikatan siklik dan bercabang 

dengan ikatan OH seperti terlihat pada gambar 3.13 b. Golongan senyawa aldehyde ditandai 

dengan ikatan rangkap karbon dengan oksigen yang salah satu tangannya mengikat atom 

hidrogen (H) seperti terlihat pada gambar 3.13 c.  Golongan senyawa aromatik ditandai 

dengan molekul siklik dan datar serta ikatan tunggal dan ikatan rangkap diantara atom-atom 

karbonnya dapat dilihat pada gambar 3.13 d. Golongan senyawa acid ditandai dengan rantai 

karbon yang mengikat ikatan OH dan terikat pada gugus alkil R dapat dilihat pada gambar 

3.13 e. Golongan senyawa alcohol ditandai dengan molekulnya memiliki suatu gugus 
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hidroksil yang terikat pada suatu atom karbon jenuh dapat dilihat pada gambar 3.13 f, 

Golongan senyawa alkena ditandai dengan hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan 

rangkap dua antara atom karbon dapat dilihat pada gambar 3.13 g, Golongan senyawa furan 

ditandai dengan adanya siklik atom hidrogen atau ikatan rangkap hidrogen dan satu atom 

oksigen dapat dilihat pada gambar 3.13 h, Golongan senyawa cyclohexane ditandai dengan 

setiap cincin karbon mengikat dua atom hidrogen dapat dilihat pada gambar 3.13 i,  Golongan 

senyawa cycloalkane ditandai dengan satu atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia 

molekulnya dapat dilihat pada gambar 3.13 j. 

  

 

                        

 

 

 

 

                              

 

 

   

(3.13 a ) 

Golongan senyawa 

ketone 

 

                ( 3.13 b ) 

Golongan senyawa 

phenol 

( 3.13 c )   

Golongan senyawa 

aldehyde 

        

                                

  

(3.13 d ) 

Golongan senyawa 

(3.13 e ) 

Golongan senyawa acid 

(3.13 f ) 

Golongan senyawa 
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aromatik alcohol 

                       

                         

          

    

        

 

                (3.13 g ) 

Golongan senyawa 

alkena 

                 (3.13 h ) 

Golongan senyawa furan 

               (3.13 i ) 

Golongan senyawa 

cyclohexane 

 

      

                                     

                    

(3.13 j ) 

Golongan senyawa 

cycloalkane 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.14 Diagram Alir Penelitian 


