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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kendaraan saat ini merupakan unsur penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat 

modern saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan bahwa 

jumlah kendaraan bermotor di Indonesia adalah 113.030.793 unit sepeda motor, 15.493.068 

unit mobil penumpang, 7.523.550 unit mobil barang, dan 2.509.928 unit kendaraan bus. 

Dengan jumlah kendaraan yang sebanyak ini, maka angka kebutuhan akan oli pelumas 

mesin juga akan secara linear meningkat. Peningkatan ini akan menghasilkan limbah oli 

pelumas bekas yang juga akan semakin tinggi dengan semakin tingginya jumlah kendaraan 

yang menggunakannya. Hal ini diakibatkan masa pakai dari oli pelumas hanya sekitar 4 

sampai 6 bulan sehingga lewat dari masa ini, oli pelumas harus dilakukan penggantian untuk 

menjaga performa mesin tetap baik. Oli pelumas bekas yang sudah tidak digunakan ini dapat 

mencemari lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik.  

Melihat adanya potensi oli peumas bekas yang besar ini, pemanfaatan oli pelumas bekas 

sebagai bahan yang lebih bernilai dibutuhkan. Pengolahan oli pelumas bekas ini apabila 

dilakukan, dapat menghasilkan bahan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Karena bahan 

dasar dari oli pelumas bekas adalah minyak bumi dengan rantai panjang, maka apabila 

dilakukan perengkahan ikatan dapat didapatkan rantai karbon yang lebih pendek. Rantai 

karbon yang lebih pendek ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan salah satunya 

adalah bahan bakar. Metode yang dapat ditempuh untuk melakukan perengkahan ikatan ini 

adalah proses pirolisis. 

Proses pirolisis merupakan sutu proses yang memanfaatkan energi panas untuk 

melakukan dekomposisi bahan berbasis karbon dengan kondisi minim oksigen. Pada proses 

pirolisis senyawa karbon dengan rantai panjang akan direngkah atau dipotong-potong 

menjadi bagian yang lebih pendek rantai karbonnya. Pada proses pirolisis juga dibutuhkan 

komponen lain agar prosesnya semakin baik yaitu katalis. Katalis yang baik akan 

memberikan pengaruh terhadap hasil pirolisis yang lebih baik atau lebih sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Apabila suhu operasi atau energi sudah terpenuhi, lalu katalis 

yang digunakan juga telah sesuai dengan kebutuhan, maka umpan yang baik juga 
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dibutuhkan demi tercapainya tujuan pirolisis. umpan yang baik tentu akan mendapatkan pre-

treatment yang baik. Kombinasi antara suhu, katalis, dan pre-treatment yang baik akan 

menhasilkan produk pirolisis yang baik. Maka melalui penelitian ini hendak diketahui 

bagaimana pre-treatment, suhu, dan katalis mempengaruhi hasil dari proses pirolisis oli 

pelumas bekas. Metoda analisis yang digunakan untuk mengatahui pengaruh tersebut yaitu 

analysis of variance atau anova. Menggunakan metoda anova inilah akan diketahui 

bagaimana pengaruh dari pre-treatment, suhu, dan katalis terhadap hasil akhir pirolisis yang 

diwakili oleh densitas, viskositas, nilai kalor, dan yield.    

 

1.2. Rumusan Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang yang telah mengidentifikasi beberapa masalah, maka 

beberapa masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pre-treatment terhadap densitas, viskositas, nilai kalor, dan yield 

produk akhir pirolisis? 

2. Bagaimana pengaruh suhu terhadap densitas, viskositas, nilai kalor, dan yield produk 

akhir pirolisis? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan katalis dan ukuran partikel katalis terhadap densitas, 

viskositas, nilai kalor, dan yield produk akhir pirolisis? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh suhu, ukuran partikel, dan perlakuan awal terhadap densitas, 

viskositas, yield, dan nilai kalor. 

2. Melakukan analisis statistik pada pengaruh perlakuan awal, suhu, dan ukuran katalis 

terhadap pembentukan produk pirolisis dengan metode ANOVA Two-Ways. 

 

 

 

 

 



3 
 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan baku yang digunakan adalah oli pelumas bekas. 

2. Data yang dianalisa menggunakan data sekunder dari laporan skripsi Fanny & 

Khalid (2019) dan Lucyana & Anisaa (2020) 

3. Rentang temperatur pirolisis 350°C sampai 550°C. 

4. Variasi katalis yang digunakan adalah zeolit alam dengan ukuran partikel 70/100 

(210 μm), 200/250 (74 μm),  >400 mesh (37 μm), dan tanpa katalis. 

5. Sifat fisik yang dianalisis adalah massa jenis, viskositas dan nilai kalor dari bahan 

bakar cair hasil pirolisis, serta yield dari proses pirolisis. 

6. Analisis terhadap data dilakukan dengan metoda Analysis of Variance (ANOVA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


