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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Akibat dari tingginya kemungkinan limbah oli pelumas bekas terhasilkan dari aktivitas 

manusia saat ini ditambah dengan semangat penemuan dan pemanfaatan energi alternatif, salah 

satu jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan memanfaatkan limbah yang sudah kurang nilainya 

menjadi lebih bernilai. Oli pelumas bekas ini dapat dirubah menjadi bahan bakar yang 

kualitasnya mendekati bahan bakar existing yang saat ini beredar menggunakan metoda 

pirolisis. Hasil pirolisis oli pelumas bekas ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang 

bermanfaat dalam pemenuhuan energi sehari-hari berupa bahan bakar cair. 

 

2.1. Minyak Pelumas 

 

Minyak pelumas atau oli merupakan cairan dengan viskositas tinggi yang digunakan sebagai 

pelicin, pelindung dan pembersih bagian dalam mesin. Pada oli huruf SAE yang merupakan 

singkatan dari Society of Automotive Engineers adalah kode yang digunakan sebagai kode 

identifikasi. Minyak pelumas yang diperuntukkan bagi mesin-mesin industri atau kendaraan 

biasanya berasal dari lube oil stock. Secara umum semua minyak bumi dapat diolah menjadi 

oli pelumas, tetapi tidak semua minyak bumi dapat menghasilkan minyak pelumas secara 

ekonomis serta menguntungkan. Pada jenis-jenis pelumas yang digunakan pada suatu sistem 

akan memiliki fungsi ganda. 

 

Dalam Minyak pelumas terkandung produk minyak bumi yang berisi senyawa-senyawa 

aromatik dengan indeks viskositas yang rendah. Fungsi minyak pelumas adalah mencegah 

kontak langsung antara dua permukaan yang saling bergesekan. Minyak pelumas saat 

digunakan biasanya memiliki jangka waktu pemakaian tertentu, tergantung dari kinerja mesin, 

dimana minyak pelumas merupakan sarana pokok dari mesin tertentu untuk dapat beroperasi 

secara optimal. Dari penjelasan diatas maka pelumas mempunyai peranan yang besar terhadap 

operasi mesin. Untuk dapat menentukan jenis pelumas apa yang tepat digunakan pada suatu 

sistem permesinan, haruslah diketahui dahulu beberapa parameter mesin diantaranya:  kondisi 

kerja, suhu operasi, serta tekanan di daerah yang memerlukan pelumasan. Daerah yang bersuhu 

rendah tentu akan menggunakan pelumas yang berbeda dengan daerah yang bersuhu tinggi, 
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demikian pula dengan daerah yang berkondisi kerja berat akan menggunakan pelumas yang 

berbeda pula dengan daerah yang berkondisi kerja ringan. (Anton. L, 1985) 

Berdasarkan bahan bakunya, Minyak Pelumas dapat dikelompokkan menjadi: 

1.  Minyak pelumas dari tumbuhan/binatang (lemak binatang), telah dikenal sejak zaman 

dahulu untuk melumasi roda pedati. Pelumas yang berbahan dasar lemak hewan atau 

tumbuhan ini kurang cocok untuk industri akibat dari jumlahnya terbatas, mudah 

teroksidasi, tidak stabil, dan harganya relatif mahal. 

2. Minyak pelumas sintetis, adalah pelumas yang bahan dasarnya berasal dari proses 

sintesa hidrokarbon (misalnya Poly Alpha Olefin), golongan Esther atau golongan 

Alkylated Naphtalen. Minyak pelumas sintetis terdiri atas minyak pelumas sintetis 

murni (full synthetic) bila bahan dasarnya 100% sintetis, dan semi sintetik (semi 

syntetic) bila bahan dasarnya merupakan campuran antara cairan sintetis dengan base-

oil mineral. Jenis minyak ini biasa dipakai sebagai pengganti minyak pelumas dari 

minyak bumi (petroleum) karena keterbatasan sifat minyak pelumas petroleum, antara 

lain karena akan teroksidasi pada temperatur antara 100°C - 125°C. Minyak pelumas 

sintesis digunakan pada peralatan khusus yang memerlukan pelumasan dengan daya 

sangga lebih kuat atau pelumasan pada temperatur tinggi. Minyak pelumas sintetik juga 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan minyak pelumas petroleum yaitu 

mempunyai kekentalan terhadap temperatur rendah, lebih mudah larut dan tahan api. 

3.  Minyak pelumas dari mineral minyak bumi (petroleum), adalah pelumas yang bahan 

dasarnya berasal dari hasil penyulingan minyak bumi. Minyak pelumas hanya 

dihasilkan sebanyak 0,9% dari total produk penyulingan. Minyak pelumas bekas 

biasanya berasal dari minyak pelumas yang digunakan pada kendaraan dan mesin-

mesin. Pada dasarnya minyak pelumas bekas tersusun dari komponen organik 

hidrokarbon rantai panjang yang sangat memungkinkan untuk dihasilkan produk cair 

yang bernilai. Minyak pelumas bekas merupakan salah satu sumber polutan yang dapat 

mengkontaminasi air tanah, dan akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat 

membunuh mikro-organisme di dalam tanah dan yang tidak kalah penting yaitu minyak 

pelumas bekas dapat mengganggu proses oksidasi secara biologis dari sistem 

lingkungan. (Askaditya, 2010). 

2.1.1 Kualitas Minyak Pelumas 
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Kualitas minyak pelumas yang paling penting diantaranya adalah: 

1.  Densitas 

Densitas didefinisikan sebagai perbandingan antara massa bahan yang diukur 

pada suhu tertentu dengan volume dari bahan tersebut 

2. Viskositas 

Viskositas dari pelumas merupakan ukuran  dari tahanan fluida untuk mengalir 

atau kekentalan yang ada pada pelumas tersebut 

3. Indek Viscositas 

Indek viskositas didefinisikan sebagai ukuran perubahan dari vikositas 

terhadap perubahan suhu diamana apabila terjadi kenaikan suhu maka akan 

menyebabkan turunnya harga dari viskositas. 

4. Flash point 

Flash point menjelaskan kondisi dimana suhu terendah dari uap minyak 

dengan campuran udara bereaksi menyala bila terdapat api 

5. Fire point 

Fire point adalah suhu terendah dimana uap minyak dengan campuran udara 

dapat terbakar habis. 

(Sani,2010) 

 

2.2 Oli Pelumas Bekas (Oli Bekas) 

Berdasarkan PP No. 85 Tahun 1999, pelumas bekas dikategorikan ke dalam limbah B3 dari 

sumber yang tidak spesifik dengan kodefikasi D1005d. Apabila pelumas bekas dibuang secara 

langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu akan menimbulkan pencemaran lingkungan 

yang bahkan efeknya dapat lebih buruk dari tumpahan minyak seperti biasanya. Minyak 

pelumas bekas merupakan minyak pelumas yang telah digunakan dalam waktu yang lama 

sehingga tidak sesuai lagi dengan fungsinya karena mengalami perubahan komposisi atau 

susunan kimia, perubahan sifat fisis dan mekanis. Hal ini disebabkan oleh pengaruh tekanan 

dan suhu selama penggunaan dan juga kotoran-kotoran yang masuk ke dalam minyak pelumas 

(Sani, 2010). 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan jumlah kendaraan 

bermotor di Indonesia adalah 113.030.793unit sepeda motor, 15.493.068unit mobil 

penumpang, 7.523.550unit mobil barang, dan 2.509.258unit mobil bis. Peningkatan kebutuhan 
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kendaraan bermotor diikuti dengan peningkatan kebutuhan minyak pelumas sebagai bahan 

pelumas kendaraan dan limbah minyak pelumas bekas. Perkiraan jumlah potensi minyak 

pelumas bekas di Indonesia adalah 747 juta per tahun. Minyak pelumas bekas yang dikeluarkan 

dari peralatan biasanya dibuang begitu saja atau dikelola dengan tidak baik, padahal di dalam 

minyak pelumas bekas terdapat sejumlah sisa hasil pembakaran yang mempunyai sifat asam 

serta korosif ditambah dengan deposit, serta adanya logam berat yang berisi zat karsinogenik. 

Adapun kandungan logam yang terdapat pada minyak pelumas bekas disajikan pada Tabel 2.1 

Tabel 2. 1  Kandungan  Logam Pelumas Bekas (Sumber: Abdel-Jabbar, 2010) 

Logam Pelumas Bekas (mg/kg) 

Besi (Fe) 15 

Aluminium (Al) 4 

Krom (Cr) 4 

Tembaga (Cu) 7 

Timbal (Pb) 138 

Timah (Sn) <1 

Perak (Ag) 7 

Nikel (Ni) <1 

Vanadium (V) <1 

Titanium (Ti) <1 

Cadmium (Cd) <1 

Mangan (Mn) 1 

Molibdenum (Mo) 7 

Silikon (Si) 11 

Boron (B) 3 

Natrium (Na) 13 

Barium (Ba) <1 

Kalsium (Ca) 1667 

Magnesium (Mg) 51 

Phosphor (P) 632 

Seng (Zn) 760 
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Minyak pelumas bekas pada umumnya tersusun atas campuran minyak pelumas dasar, bahan 

yang tak terurai dan bahan tambahan terdiri dari logam, minyak pernis, getah karet serta 

komponen-komponen aspaltik dengan konsentrasi tinggi yang berasal dari lapisan di 

permukaan bantalan dan degradasi dari komponen pelumas baru (Rincon et al., 2005; Wills, 

1990). Minyak pelumas bekas merupakan hasil dari minyak pelumas yang telah digunakan 

pada kendaraan dan mesin-mesin. Pada dasarnya minyak pelumas bekas tersusun dari 

komponen organik hidrokarbon rantai panjang yang sangat memungkinkan untuk dihasilkan 

produk cair yang bernilai. Limbah oli atau limbah minyak pelumas residu oli murni berada di 

antara rantai karbon dengan jumlah C16 sampai ke C20. Rantai dalam rentang C5-C7 semuanya 

ringan, mudah menguap, dan nafta jernih. Senyawa tersebut dapat dipergunakan sebagai 

pelarut, atau cairan pencuci. Sedangkan rantai dalam rentang dari C6H14 sampai C12H26 dapat 

digunakan untuk bensin dan bahan bakar mesin lainnya. Kebanyakan minyak pelumas 

didalamnya terkandung banyak bahan kimia berbeda satu dan yang lainnya dengan sifat yang 

sangat berbeda juga. Sifat-sifat seperti flash point, pour point dan viskositas, semuanya 

tergantung pada bahan kimia yang terkdanung (Askaditya, 2010). 

Perbedaan karakteristik minyak pelumas bekas dan baru dapat dilihat pada Tabel 2.2   

Tabel 2. 2 Karakteristik Minyak Pelumas Bekas dan Baru (Sumber: Sani, 2010) 

Parameter Minyak Pelumas Baru Minyak Pelumas Bekas 

Specific Gravity 0,8867 0,8856 

Viskositas Kinematis 100oC (Cp) 19,1-20,5 15,2 

Indek Viskositas Min 125 157 

Flash Point (oC) 240 242 

Fire Point (oC) 250 252 

 

Minyak pelumas bekas tidak dapat digunakan lagi sesuai fungsinya karena karakteristik 

minyak pelumas aslinya telah berubah dari stdanar yang ditetapkan. Perubahan karakteristik 

minyak pelumas baru antara lain: 

1.  Viskositas meningkat atau menurun karena minyak pelumas terkontaminasi dengan air dan 

zat tidak larut. 
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2. Mengandung unsur tidak larut seperti kikisan logam, pasir, jelaga bahan bakar dan zat 

lainnya. 

3. Titik nyala menurun karena kerusakan minyak pelumas akibat temperatur yang tinggi. 

4. Warna menjadi lebih gelap karena proses oksidasi. 

5. Adanya kandungan air disebabkan karena kebocoran pada sistem atau kondensasi uap air 

dalam udara. 

Spesifikasi minyak pelumas bekas dari pihak pengumpul oli bekas dan pihak pengumpul 

limbah B3 yang tertera pada Tabel 2.3, Tabel 2.4, dan Tabel 2.5. 

Tabel 2. 3 Komposisi Minyak Pelumas Bekas (Sumber: Tahfifah dkk, 2016) 

Komponen w/w (%) 

Air 0.12 

Lube Oil 0.66 

PAH 0.11 

Gasoline 0.06 

Sulfur 0.05 

 

Tabel 2. 4 Komposisi Lube Oil (Sumber: Tahfifah dkk, 2016) 

Komponen NBP (ºC) 
Fraksi 

(b/b) 

n-octadecane (C13H38) 317 0.03 

n-nonadecane (C19H40) 330 0.03 

n-eicosane (C20H42) 342 0.03 

n-heneicosane (C21H44) 356 0.03 

n-tricosane (C23H48) 379 0.04 

n-tetracosane (C24H50) 391 0.06 

n-pentacosane (C25H52) 401 0.07 

n-heptacosane (C27H56) 422 0.17 

n-nonacosane (C29H50) 441 0.37 

n-dotriacontane (C32H66) 466,7 0.18 

Total  1 
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Tabel 2. 5 Komposisi PAH (Sumber: Tahfifah dkk, 2016) 

Komponen NBP (ºC) Fraksi (b/b) 

Naphtalene 218 0,37 

Acenaptalene 276 0,63 

Total  1 

 

 

2.2.1 Metode Pengolahan Minyak Pelumas Bekas 

 

Minyak pelumas bekas merupakan salah satu alternatif sebagai sumber-sumber pemenuhan 

kebutuhan energi. Tujuan dari pemrosesan minyak pelumas bekas adalah sebagai upaya 

meningkatkan mutu (upgrading) melalui proses-proses recycling dan re-fining sehingga 

menjadi produk-produk yang dapat digunakan kembali (reusable) seperti bensin (gasoline) dan 

heavy oil (Demirbas, 2005). Bensin yang diperoleh dari pengolahan minyak pelumas bekas 

dapat digunakan dalam mesin Otto (Mobil), tetapi terlebih dahulu minyak pelumas bekas 

tersebut dimurnikan. (Demirbas, 2004). Dibawah ini dijelaskan metode-metode pengolahan 

minyak pelumas bekas: 

 

1. Acid-clay process 

 

Pada minyak pelumas bekas dilakukukan penyaringan sehingga partikel-partikel metal dan 

pengotor lainnya akan hilang dan minyak pelumas bekas tersebut direaksikan dengan asam 

sulfat (sulfuric acid) dan lempung/tanah liat (clay) pada suhu proses 475 – 625 K dalam suatu 

reaktor tertentu untuk menghasilkan bahan bakar. Bahan bakar yang dihasilkan lalu disimpan 

setelah dilakukan penyaaringan dan pendinginan. Pada acid-clay process, minyak pelumas 

bekas direaksikan dengan asam sulfat, dimana umpan oli bekas akan bereaksi dengan oksigen, 

nitrogen dan senyawa-senyawa sulfur, aspal dan zat-zat resin, serta komponen-komponen 

logam yang dapat larut membentuk lumpur (sludge). Warna dan bau yang masih tersisa dalam 

perlakuan minyak pelumas bekas selanjutnya dihilangkan dengan perlakuan dengan activated 

clay. Permasalahan utama pada proses acid-clay adalah bagaimana metode pembuangan yang 

aman dari sampah lumpur yang timbul dalam jumlah banyak serta mengandung asam sulfat. 
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2. Solvent Extraction Process 

  

Metode ekstraksi menggunakan bahan pelarut (solvent) adalah salah satu metode proses yang 

relatif paling murah (Elbashir et al, 2002). Dalam proses ini zat-zat pencemar (contaminants) 

dibuang dalam sebuah proses pencampuran dengan bahan pelarut dimana didapatkan hasil 

yang lebih baik daripada menggunakan asam sulfat (sulfuric acid). 

Minyak pelumas bekas kemudian dicampurkan dengan pelarut alifatik seperti propane cair 

(butane, heptanes, atau hexane) dalam sebuah reaktor. Dalam unit reaktor ini, bahan pelarut 

bekerja secara selektif dengan cara memisah antar fraksi minyak dan meninggalkan sedikit 

kotoran yang terlarut. Pelarut yang diambil kembali dari campuran pelarut-minyak pelumas 

menggunakan sebuah kolom distilasi dimana dioperasikan pada tekanan atmosfer sehingga 

akan terjadi pengembunan uap-uap pelarut dari puncak kolom tanpa perlu menggunakan 

refrigerant tertentu. Sampah lumpur yang dihasilkan dari proses perlakuan dengan pelarut 

dapat dibuang sebagai sampah yang relative tidak berbahaya dan dapat dijual sebagai aditif 

untuk penggunaan aspal.  Gambar 2.1 di bawah menggambarkan sebuah diagram alir proses 

ekstraksi menggunakan suatu bahan pelarut.  

 

  

Gambar 2. 1 Diagram alir proses ektraksi dengan pelarut (solvent extraction process) 

Proses ekstraksi menggunakan bahan pelarut hidrokarbon ini digunakan sebagai salah satu 

metode pengolah minyak pelumas bekas. Bahan pelarut yang dipakai pada proses ini yaitu 

kondensat dari liquefied petroleum gas (LPG) dan juga kondensat yang telah distabilkan. 

Produk cair yang dihasilkan adalah 79%. Proses ini dapat dipakai untuk mengurangi 

kandungan aspal yang ada pada minyak pelumas diolah menjadi 0,0106 % (w/w), kandungan 
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abu 0,108 %, residu karbon 0,315 %, dengan tingkat kontaminan logam yang relatif sangat 

rendah (Hamad, et al, 2005).  

 

3. Cracking Process 

 

Salah satu metode dalam pengolahan minyak pelumas bekas adalah dengan menggunakan cara 

perengkahan atau cracking. Perengkahan ini merupakan sebuah teknik proses penyulingan 

minyak bumi dimana memecah atau merengkahkan fraksi-fraksi dari minyak bumi dengan titik 

didih lebih tinggi ke dalam produk yang lebih bernilai seperti bensin (gasoline), minyak tanah 

(kerosene), fuel oil, dan gas oils. Gambar 2.2 dibawah menunjukkan skema diagram proses 

perengkahan termal (thermal cracking process). Berbagai teknologi tersedia untuk 

merengkahkan minyak bekas untuk pemakaian sebagai bahan bakar gas atau bahan bakar cair. 

  

  

  

Gambar 2. 2 Skema diagram proses perengkahan termal (thermal cracking process) 

  

Jenis metode yang paling umum digunakan pada proses cracking adalah menggunakan 

catalytic cracking (Redwan, et al, 1992). Catalytic craking ini mulai digunakan sekitar tahun 

1936 dengan katalis yang terdari bahan kimia tertentu yang diperlakukan bersama dengan 

lempung alam (natural clay). Catalytic craking akan memecah hidrokarbon kompleks menjadi 

hidrokarbon dengan molekul yang lebih sederhana. Proses ini menyusun kembali struktur 

molekul senyawa-senyawa hidrokarbon berat menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan seperti 

minyak tanah (kerosene), bensin (gasoline), dan LPG. Katalis yang digunakan dalam unit 
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craking penyulingan biasanya adalah material padat (zeolite, aluminum hydrosilicate, treated 

bentonite clay, fuller earth, bauxite, dan silica-alumina). 

 

2.3 Cracking 

 

Cracking adalah proses penyulingan minyak bumi di mana berat-berat molekul hidrokarbon 

dipecah menjadi molekul hidrokarbon cahaya oleh aplikasi panas dan tekanan dengan atau 

tanpa menggunakan katalis untuk mendapatkan berbagai produk bahan bakar. Cracking adalah 

salah satu cara utama dimana minyak mentah diubah menjadi bahan bakar yang berguna seperti 

motor bensin, bahan bakar jet, dan minyak nabati.  

 

2.3.1 Thermal Cracking 

 

Thermal cracking adalah proses pemurnian di mana panas (~800 °C) dan tekanan (~700 kPa) 

digunakan untuk memecah, menata ulang, atau menggabungkan molekul hidrokarbon. Proses 

perengkahan termal pertama dikembangkan sekitar tahun 1913. Distilat bahan bakar dan 

minyak berat dipanaskan di bawah tekanan dalam drum besar sampai terengkah menjadi 

molekul yang lebih kecil dengan karakteristik yang lebih baik. Namun, metode ini 

menghasilkan sejumlah besar padatan yang tidak diinginkan.  

 

Visbreaking (pengurangan viskositas/pemecahan viskositas) merupakan bentuk yang lebih 

ringan atau bagian dari Thermal Cracking, dikembangkan sekitar tahun 1930-an. Pada proses 

ini, jika operasi tidak mengizinkan untuk melakukan peregkahan termal lebih jauh lagi bahkan 

hingga selesai, maka akan diinterupsi dengan proses Quenching untuk mendinginkannya 

secara langsung. Proses utama dari visbreaking adalah untuk menghasilkan bahan bakar cair 

yang lebih baik dan memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan dengan cara mengurangi 

viskositas dari residual yang terhasilkan setelah proses. 

Beberapa parameter yang akan dianalisa pada proses visbreaking yaitu: 

1. Efek atau pengaruh dari umpan selama proses 

2. Efek dan pengaruh dari umpan terhadap stabilitas minyak hasil proses 

3. Proses kimia yang dipilih 

4. Kinetika reaksi  

5. Coking dan Fouling  
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6. Sensitifitas dari setiap variabel seperti suhu, tekanan, dan waktu tinggal 

7. Design dari sistem visbreaking 

8. Pencampuran pada fasa cairan 

9. Model matematika dari Visbreaker dimana variabel yang diamati yaitu koil dan soaker 

dari Visbreaker yang digunakan. 

 

Kondisi Visbreaker berkisar antara 455 hingga 510 ° C (850 hingga 950oF) pada waktu tinggal 

yang singkat, dan tekanan mulai dari 50 hingga 300 psia di outlet kumparan pemanas. Ini 

adalah waktu tinggal yang singkat dimana konsep reaksi termal ringan terjadi. Perengkahan 

fase cair terjadi di bawah kondisi yang telah diatur untuk menghasilkan nafta, serta bahan bakar 

yang berada di kisaran titik didih minyak tanah dan gasoil. Gasoil dapat digunakan sebagai 

umpan tambahan untuk unit perengkahan katalitik, atau sebagai minyak pemanas. Dalam 

proses tersebut, bahan baku (biasanya residu atau tar dan bitumen) dilewatkan kedalam tungku 

di mana ia dipanaskan hingga mencapai suhu 480 ° C (895oF) di bawah tekanan keluaran 100 

psi (Gambar 2.3). Produk hasil rengkahan kemudian dilewatkan ke ruang distilasi-flash. Hasil 

atas dari proses ini kemudian difraksinasi untuk menghasilkan nafta dan gasoil ringan. Produk 

cair dari ruang flash didinginkan dengan fluks gasoil dan kemudian dikirim ke fraksionator 

vakum. Ini menghasilkan distilat minyak gas berat dan residu dengan viskositas yang lebih 

rendah. (J.G. Speight, 2011) 

 

 

Gambar 2. 3. Soaker Visbreaker (Sumber : J.G. Speight, 2011) 
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2.3.2 Catalytic Cracking 

 

Tujuan perengkahan katalitik adalah untuk memecah hidrokarbon kompleks menjadi molekul 

yang lebih sederhana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang lebih ringan, lebih 

banyak produk yang diinginkan dan untuk mengurangi jumlah residu. perengkahan katalitik 

menata ulang struktur molekul senyawa hidrokarbon untuk mengkonversi bahan baku 

hidrokarbon berat menjadi fraksi yang lebih ringan seperti minyak tanah, bensin, LPG, minyak 

pemanas, dan bahan baku petrokimia.  

 

Proses dasarnya mirip dengan perengkahan termal kecuali adanya katalis yang digunakan 

untuk memfasilitasi konversi molekul yang lebih berat menjadi produk yang lebih ringan. 

Penggunaan katalis dalam perengkahan Reaksi meningkatkan hasil produk-produk berkualitas 

lebih rendah pada kondisi operasi dengan panas dan tekanan yang lebih tinggi pada 

perengkahan termal. Temperatur tipikal proses ini adalah 850–950oF dan pada tekanan yang 

jauh lebih rendah yaitu 10-20 psi. Katalis yang digunakan dalam unit perengkahan kilang 

biasanya berupa bahan padat yang diantaranya yaitu zeolit, aluminium hidrosilikat, tanah liat 

bentonit yang diolah lebih dahulu, bauksit, dan silika – alumina. Katalis yang digunakan 

biasanya dalam bentuk serbuk, manik-manik, pelet, atau bahan berbentuk yang disebut 

ekstrudit. Tiga fungsi dasar dalam katalitik proses cracking adalah sebagai berikut: 

1. Reaksi - bahan baku bereaksi dengan katalis dan terurai menjadi hidrokarbon yang 

berbeda. 

2. Regenerasi - katalis diaktifkan kembali dengan membakar kokas. 

3. Fraksinasi - aliran hidrokarbon yang pecah dipisahkan menjadi 

 

Tipe tipe dari perengkahan dengan katalis yaitu: 

a. Fluid Catalytic Cracking 

Proses FCC atau Fluid Catalytic Cracking adalah proses cracking yang pada prosesnya 

katalis dibentuk menjadi bentuk kecil yang pada prosesnya, katalis ini terfluidakan. 

Proses Fluidisasi pada katalis ini dilakukan menggunakan minyak, udara, dan uap.  Unit 

FCC terdiri dari unit fraksionasi atau reaktor dan unit regenerasi., kedua unit ini 

terintegrasi satu dengan yang lain dimana saat katalis sudah menurun performanya, 
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maka unit regenerasi akan memulihkan katalis dengan cara menghilangkan kokas yang 

menempel pada katalis. Kondisi operasi pada unit FCC ini yaitu, suhu dalam reaktor 

berlangsung pada 900 - 1000 oF dan tekanan pada reaktor diatur pada 10 - 30 psi. 

Setelah umpan terengkah pada kondisi ini, produk keluaran selanjutnya menuju kolom 

fraksionasi dimana disini, hasil FCC akan dipisahkan menjadi fraksi fraksi 

penyusunnya.   

 

b. Moving-bed Catalytic Cracking 

Proses perengkahan katalitik Moving-bed mirip dengan proses FCC. Itu 

Katalis dipindahkan secara terus menerus ke bagian atas unit dengan konveyor atau 

tabung angkat pneumatik ke penyimpanan, kemudian mengalir ke bagian bawah oleh 

gravitasi melalui reaktor, dan akhirnya ke regenerator. Regenerator dan penampung 

terisolasi dari reaktor dengan steam seal. Produk hasil rengkahan dipisahkan 

menjadi gas, minyak, minyak yang diklarifikasi, distilat, nafta, dan gas basah. 

 

 

Gambar 2. 4 Skema Fluid Catalytic Cracking (Sumber: Cheremsimnoff et.al, 2009) 

 

c. Thermofor Catalytic Cracking 

Dalam unit perengkahan katalitik termofor, bahan baku yang dipanaskan mengalir 

secara gravitasi melalui unggun reaktor katalitik. Uap dipisahkan dari katalis dan 

dikirim ke menara fraksionasi. Katalis yang telah turun performanya diregenerasi, 

didinginkan, dan didaur ulang.  
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Gas buang dari proses regenerasi dikirim ke boiler karbon-monoksida untuk mengambil 

sisa panas. Dalam semua proses di atas, hidrokarbon cair yang ada dalam katalis atau 

yang masuk dalam aliran udara pembakaran yang dipanaskan membutuhkan 

pemantauan dan kontrol yang cermat untuk menghindari reaksi eksotermis terjadi. 

Karena kehadiran pemanas di unit perengkahan katalitik, kemungkinan adanya 

kebakaran terjadi akibat dari kebocoran atau uap yang keluar. 

 

2.3.3 Hydrocracking 

 

Hydrocracking adalah proses dua tahap yang menggabungkan proses catalytic cracking dan 

hidrogenasi. Bahan baku yang rantainya lebih panjang dapat direngkah dengan 

adanya hidrogen untuk menghasilkan produk yang lebih diinginkan. Proses ini menggunakan 

tekanan tinggi, suhu tinggi, katalis, dan hidrogen. Proses ini digunakan untuk bahan baku 

yang sulit untuk diproses oleh perengkahan katalitik atau reformasi biasa. Pada prosesnya 

bahan baku yang digunakan pada proses Hydrocracking biasanya ditdanai dengan kandungan 

aromatik polisiklik yang tinggi dan atau adanya racun katalis, belerang dan nitrogen 

konsentrasi tinggi. 

 

Proses hydrocracking tergantung pada sifat bahan baku dan laju relatif dari dua reaksi yang 

saling bersaing, hidrogenasi dan perengkahan. Bahan baku dengan tipe aromatik yang berat 

akan dirubah menjadi produk yang lebih ringan pada tekanan yang sangat tinggi (1000-2000 

psi) dan temperatur tinggi antara 750-1500 oF dengan terlibatnya hidrogen dan katalis khusus. 

Ketika bahan baku memiliki konsentrasi parafin yang tinggi, fungsi utama hidrogen adalah 

untuk mencegah pembentukan senyawa aromatik polycyclic (PAH). 
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Gambar 2. 5 Skema Dual Stage Hydrocracking (Sumber: Cheremisinoff et.al , 2009) 

2.4 Pirolisis 

 

Pirolisis merupakan proses pemanasan biomassa atau umpan lain dengan tidak adanya udara 

atau oksigen, pada kondisi tertentu yang merupakan suhu optimum, yang dikenal sebagai suhu 

pirolisis, dan melakukan proses untuk waktu yang ditentukan sebelumnya. Sifat dari produknya 

bergantung pada beberapa faktor, termasuk suhu pirolisis dan laju pemanasan yang diberikan 

kepada sistem, katalis, bahan baku. Produk utama pirolisis oli pelumas bekas terdiri dari gas 

yang dapat dikondensasi dan residu didasar reaktor. Pada proses pirolisis, senyawa karbon yang 

terengkah menjadi gas yang dapat dikondensasi yang dimana akan jadi senyawa karbon dalam 

bentuk liquid, lalu ada juga yang menjadi gas yang tidak dapat dikondensasikan. Biasanya 

senyawa karbon yang tetap pada kondisi gas ini memiliki rantai karbon yang pendek misal C1-

C4 yang biasanya relative sulit dicairkan pabila tidak melewati proses pencairan yang lebih 

rumit. Sedangkan fraksi gas yang akan mencair pada proses kondensasi biasa memiliki jumlah 

atom karbon yang lebih panjang daripada fraksi yang sulit mencair seperti C5-C10. Gas yang 

mudah mencair pada proses pirolisis yang akan menjadi produk akhir distilasi ini sering disebut 

sebagai condensable gas dan gas yang relaitf sulit dicairkan pada saat proses pirolisis biasa 

disebut dengan non-condensable gas. Proses pirolisis dapat diwakili oleh reaksi umum seperti 

 

              CmHnOp →liquid CxHyOz + gas CaHbOc + H2O + C 

 



19 
 

 

Gambar 2. 6 Skema proses pirolisis biomasa secara sederhana 

(P. Basu, 2010) 

 

2.5 Katalis Zeolite 

Katalis atau yang disebut juga dengan katalisator merupakan zat yang ditambahkan ke dalam 

suatu reaksi dengan tujuan memperbesar laju reaksi. Katalis terkadang turut serta terlibat dalam 

reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan secara kimiawi yang permanen. Maka pada akhir dari 

suatu reaksi, katalis akan dijumpai kembali dalam bentuk maupun jumlah yang relatif tidak 

berbeda seperti sebelum reaksi. Katalis juga dapat bekerja melalui mekanisme tertentu dengan 

cara membentuk  suatu senyawa antara atau yang mengabsorpsi zat-zat yang terlibat reaksi 

didalam sistem. 

Fungsi dari katalis adalah memperbesar laju reaksinya (mempercepat reaksi) dengan cara 

memperkecil energi pengaktifan suatu reaksi dan dibentuknya tahapan-tahapan reaksi yang 

baru. Dengan menurunnya energi pengaktifan, maka pada suhu yang sama reaksi dapat 

berlangsung lebih cepat (Istadi, 2011). 

Dilihat dari fungsinya, diketahui ada dua macam katalis positif (katalisator) yang berfungsi 

mempercepat terjadinya suatu reaksi, dan katalis negatif (inhibator) yang berfungsi 

memperlambat laju dari suatu reaksi. Katalis positif berfungsi menurunkan energi pengaktifan, 

dan membuat orientasi molekul sesuai untuk terjadinya tumbukan anatar molekul. Sedangkan 

apabila ditinjau dari sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu katalis homogen dan heterogen. 

Katalis homogen yaitu katalis yang mempunyai fasa yang sama dengan reaktan dan produk 
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sedangkan untuk katalis heterogen fasanya berbeda dengan reaktan dan produknya. Untuk 

katalis homogen setelah reaksi perlu ada proses pemisahan antara katalis dengan produk 

sehingga menambah kesulitan (Istadi, 2011). Katalis yang banyak digunakan dalam proses 

pirolisis salah satunya adalah zeolit. 

Zeolit merupakan bagian dari kelompok mineral alumunium silikat yang tedehidrasi 

LmAlxSiyOz.nH2O, dari logam alkali dan alkali tanah (terutama Ca, dan Na), m, x, y, dan z yang 

merupakan bilangan dari angka 2 hingga 10, n koefisien dari H2O, serta L adalah logam. Zeolit 

secara empiris ditulis (M+, M2+)Al2O3gSiO2.zH2O, M+ berupa Na atau K dan M+ berupa Mg, 

Ca,atau Fe.Li, Sr atau Ba dalam jumlah kecil dapat menggantikan M+ atau M2+, g dan z 

bilangain koefisien. Struktur dari zeolite dapat dibedakan menjadi tiga komponen dasar yaitu 

rangka aluminosilikat, ruang kosong yang saling berhubungan dimana berisikan kation logam, 

serta molekul air yang berada pada  fase occluded (Istadi,2011).  

1.  Katalis Zeolit 

Zeolit merupakan mineral kristal alumina silikat berpori terhidrat dimana strukturnya 

memiliki bentuk kerangka tiga dimensi yang terbentuk dari tetrahedral [SiO4]
4- dan 

[AlO4]
5-. Kedua sisi tetrahedral di atas dihubungkan oleh atom-atom oksigen dimana 

akan dihasilkan struktur tiga dimensi yang terbuka dan berongga dan pada bagian dalam 

terisi oleh atom logam dimana biasanya logam-logam alkali atau alkali tanah serta 

molekul air bergerak bebas (Breck, 1974; Chetam, 1992; Scot et al., 2003). 

Umumnya, struktur zeolit adalah suatu polimer anorganik berbentuk tetrahedral unit 

TO4, dimana T adalah ion Si4+ atau Al3+ dengan atom O berada diantara dua atom T, 

seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.8 

 

 

Gambar 2. 7. Struktur kimia zeolit (Haag, 1984) 
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2. Zeolit Alam 

Zeolit alam adalah jenis zeolit yang terbentuk akibat dari adanya proses kimia dan fisika 

kompleks yang berasal dari batuan dimana di alam mengalami berbagai macam kondisi 

tertentu. Pembentukan zeolit alam ini akan bergantung pada komposisi dari batuan 

induk, temperatur, tekanan, tekanan parsial dari air, pH dan aktivitas dari ion-ion tertentu 

disekitar batuan akan terbentuk. 

 

3. Zeolit Sintetis 

Zeolit sintesis merupakan jenis zeolit yang dibuat dengan metode rekayasa tertentu 

sehingga akan memiliki karakter yang dapat disamakan dengan zeolit alam. Terdapat 

tiga jenis zeolit sintesis berdasarkan jumlah Al dan Si yang terkdanung didalamnya, 

yaitu: 

1.   Zeolit sintetis dengan kadar Si rendah 

Zeolit ini banyak terdapat kandungan logam Al, realtif berpori, serta memiliki 

nilai ekonomi yang cukup tinggi karena efektif sebagai media pemisahan dengan 

kapasitas besar. 

2.   Zeolit sintetis dengan kadar Si sedang 

Jenis zeolit ini mempunyai perbandingan Si/Al=5 sangat stabil. Contoh zeolit 

sintetis yang masuk pada jenis ini adalah zeolit omega.  

3.   Zeolit sintetis dengan kadar Si tinggi 

Zeolit ini sangat higroskopis dan menyerap molekul non polar sehingga baik 

untuk digunakan sebagai katalisator asam untuk hidrokarbon. Zeolit jenis ini 

misalnya zeolit ZSM-5, ZSM-11, ZSM-21, ZSM-24. 
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Gambar 2. 8 Struktur Zeolit ZSM-5 

Jenis zeolit sintesis yang paling sering digunakan yaitu ZSM-5. Zeolit ini memiliki keunggulan 

seperti lebih tahan terhadap suhu tinggi, selektif terhadap reaksi kimia dan memiliki stabilitas 

asam yang baik. Oleh karena itu zeolit ini banyak digunakan sebagai adsorben, katalis, 

molecular sieve, serta biasa diaplikasikan dalam industri petrokimia dan pada pemisahan gas-

liquid. Pada umumnya ZSM-5 dapat disintesis secara hidrotermal menggunakan prekusor 

silica, alumina, dan kation logam. 

 

2.6 Bahan Bakar Cair 

Minyak bumi (petroleum) terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan, dan merupakan 

campuran senyawa alifatik dan aromatik yang sangat rumit. Minyak bumi dapat diolah menjadi 

bahan bakar cair. Bahan bakar cair yang banyak digunakan ialah bensin (gasoline), minyak 

tanah (kerosene), solar (diesel). Selain itu minyak bumi terdiri dari beberapa fraksi. Fraksi-

fraksi tersebut disajikan pada Tabel 2.6 

Tabel 2. 6 Fraksi bahan bakar fosil (Sumber: Fessenden & Fessenden, 1982) 

Titik Didih (OC) Jumlah Atom Karbon Fraksi 

Dibawah 30 1-4 Gas 

30-180 5-10 Bensin 

180-230 11-12 Minyak Tanah 

230-305 13-17 Minyak Gas 

305-405 18-25 Minyak Gas Berat 
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 2.6.1 Bensin (Gasoline) 

Kata Bensin muncul dari frase benzene (C6H6) atau biasa juga disebut dengan istilah petrol 

atau gasoline. Pada dasarnya, bensin atau gasoline merupakan campuran dari berbagai 

hidrokarbon yang didapat melalui suatu proses distilasi dan proses lainnya dari bahan baku 

minyak bumi mentah atau crude oil. Bensin pada pemakaiannya masih dibagi atas beberapa 

jenis, sesuai dengan kualitasnya. Kualitas gasoline dinyatakan dengan besarnya angka (nomor) 

oktannya (octane number). Semakin tinggi bilangan bilangan oktannya suatu bahan bakar, 

menunjukan bertambah tingginya daya bahan bakarnya (Fauser, 1999).  

Tabel 2. 7 Spesifikasi RON 88 (Premium) (Sumber: Dirjen Migas Indonesia No:002 / P / 

D.M / Migas / 1979) 

No Karakteristik Unit 
Batasan 

Min Maks 

1 Angka Oktana Riset (RON) - 88 - 

2 Berat Jenis (Pada Suhu 15 oC) kg/m3 715 780 

3 API Gravity - 66,22 49,75 

4 Titik Didih oC 75 215 

5 Kandungan Timbal (Pb) g/L - 0,013 

6 Tekanan Uap kPa - 62 

7 Kandungan Sulfur %m/m - 0,05 

8 Penampilan - Jernih dan Terang 

9 Warna - Merah 

 

Tabel 2. 8 Spesifikasi RON 91 (Pertamax) (Sumber: Dirjen Migas Indonesia No:002 / P / 

D.M / Migas / 1979) 

No Karakteristik Unit 
Batasan 

Min Maks 

1 Angka Oktana Riset (RON) - 91 - 

2 Berat Jenis (Pada Suhu 15 oC) kg/m3 715 770 

3 API Gravity - 66,22 52,10 

4 Titik Didih oC 70 215 

5 Kandungan Timbal (Pb) g/L - 0,013 

6 Tekanan Uap kPa 45 60 
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7 Kandungan Sulfur %m/m - 0,05 

8 Penampilan - Jernih dan Terang 

9 Warna - Biru 

 

Tabel 2. 9 Spesifikasi RON 95 (Pertamax Plus) (Sumber: Dirjen Migas Indonesia No:002 / P 

/ D.M / Migas / 1979) 

No Karakteristik Unit 
Batasan 

Min Maks 

1 Angka Oktana Riset (RON) - 95 - 

2 Berat Jenis (Pada Suhu 15 oC) kg/m3 715 770 

3 API Gravity - 66,22 52,10 

4 Titik Didih oC 70 215 

5 Kandungan Timbal (Pb) g/L - 0,013 

6 Tekanan Uap kPa 45 60 

7 Kandungan Sulfur %m/m - 0,05 

8 Penampilan - Jernih dan Terang 

9 Warna - Kuning 

 2.6.2 Minyak Tanah (Kerosene) 

Minyak tanah atau kerosin adalah fraksi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi secara 

fisika yang berbentuk distilat tidak berwarna dan jernih. Minyak tanah merupakan salah satu 

bahan bakar yang umum nya digunakan untuk lampu petromaks dan sebagai bahan bakar 

rumah tangga. Sifat fisik dan kimia kerosene disajikan pada Tabel 2.10 

Tabel 2. 10 Sifat Fisik dan Kimia Kerosene (Sumber: Dirjen Migas Indonesia No:002 / P / 

D.M / Migas / 1979) 

No 
 

Karakteristik Unit 
Batasan 

Min Maks 

1 Berat Jenis (Pada suhu 15 0C) kg/m3 813 835 

2 API Gravity - 41,96 37,81 

3 Titik Didih mm2/s 232,5 310 

4 Titik Nyala (flash point) oC 38 - 

5 Kandungan Sulfur %m/m - 0,034 
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2.6.3 Solar (Diesel) 

 Bahan bakar solar merupakan salah satu bahan bakar minyak yang dihasilkan melalui 

sulingan minyak bumi mentah atau crude oil. Bahan bakar ini berwarna kuning coklat yang 

relatif jernih. Secara umum, penggunaan solar adalah sebagai bahan bakar minyak pada 

semua jenis mesin siklus diesel dengan putaran tinggi (di atas 1000 rpm), dimana dapat juga 

digunakan sebagai bahan bakar pada metode pembakaran langsung dalam dapur-dapur kecil 

yang diinginkan pembakarannya bersih. Minyak solar ini dikenal juga dengan nama Gas 

Oil, High Speed Diesel, Automotive Diesel Oil. 

Tabel 2. 11 Sifat Fisik dan Kimia Solar (Sumber: Dirjen Migas Indonesia No:002 / P / 

D.M / Migas / 1979) 

No Karakteristik Unit 
Batasan 

Min Maks 

1 Angka Setana - 48 - 

2 Index Setana - 45 - 

3 Berat Jenis (Pada suhu 150C) kg/m 815 870 

4 API Gravity - 41,96 31 

5 Viskositas (Pada suhu 40oC) mm2/s 2,0 5,0 

6 Titik nyala (flash point) oC 60 - 

7 Kandungan Sulfur %m/m - 0,35 

8 Kandungan Abu %m/m - 0,01 

9 Bilangan Asam Total mgKOH/g - 6 

 

Bahan bakar mesin diesel ini diketahui bahwa sebagian besarnya terdiri atas senyawa 

hidrokarbon dan senyawa nonhidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam 

bahan bakar diesel diantaranya parafinik, naftenik, olefin dan aromatik. Sedangkan untuk 

senyawa nonhidrokarbon terdiri dari senyawa yang Mengandung unsur non logam, yaitu S, 

N, O dan unsur logam seperti vanadium, nikel dan besi (Fauser, 1999). 

 

2.7 Penelitian 

Pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan, oli pelumas bekas dapat dilakukan 

pirolisi dengan memanfaatkan berbagai parameter percobaan. Parameter percobaan yang 
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biasanya digunakan meliputi suhu, katalis, waktu pirolisis, serta jumlah feed yang 

dimasukkan kedalam reaktor. Parameter suhu misalnya, akibat perubahan pada suhu maka 

akan berpengaruh pada yield yang dihasilkan. Pada ukuran dan juga jenis katalis yang 

digunakan, pemberian variasi ini tentu akan memberikan pengaruh juga misalkan pada 

yield dari produk akhirnya. Data-data contoh dari variasi percobaan yang telah dilakukan 

sbebelumnya dapat dilihat pada rangkuman yang disajikan pada Tabel 2.12 yang ada 

dibawah ini. 

 



27 
 

Tabel 2. 12 Data Hasil Penelitian Rujukan mengenai Pengolahan Limbah Oli Pelumas Bekas  

No 

Kondisi operasi 

 

Keterangan 

 

Literatur Jenis Limbah Kondisi Umpan Katalis 
Jumlah 

katalis 

Temperat

ur 

Operasi 

(oC) 

Waktu 

reaksi 

P 

(atm

) 

Yield 

 

1 

Limbah Oli 

Pelumas Bekas 

500g 

Oli bekas 
- - 460 

 

- 

 

1 
88a 

Produk 

pirolisis 

N.B., 

Selukar.,et.al.  2

014 

 

2 

Limbah Oli 

Pelumas Bekas 
- Perlite 10.0f 377 15d 1 92,5b 

Produk cair 

pirolisis 

M. Balat , 2008 

3 
Limbah Oli 

Pelumas Bekas 
- 

Wood 

ash 
10.0f 377 15d 1 88,35b 

Produk cair 

pirolisis 

4 
Limbah Oli 

Pelumas Bekas 
1h - - 350 - 1 ≥ 50b 

Produk cair 

pirolisis 

M. Wisa, Suwannee 

Junyapoon,. 2012 
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Tabel 2.12 Data Hasil Penelitian Rujukan mengenai Pengolahan Limbah Oli Pelumas Bekas (lanjutan) 

6 
Limbah Oli 

Pelumas Bekas 
0,75h - - 550 1i 1 34,80a 

Produk cair 

pirolisis 

F, Fanny., K, Farhan 

Khalid . 2019 

7 
Limbah Oli 

Pelumas Bekas 
0,75h 

Zeolite 

Alam 
- 550 1i 1 45,33 

Produk cair 

pirolisis 

8 
Limbah Oli 

Pelumas Bekas 
500g - - 490 1i 1 93a 

Produk cair 

pirolisis 

L, Anissa., A, 

Nazhifa Rifda, 2020 

9 
Limbah Oli 

Pelumas Bekas 
500g 

Zeolite 

Alam 
5%f 490 1i 1 95a 

Produk cair 

pirolisis 

 

a = (%v/v) ; b = (%wt); c = (mL/g); d = menit; e = g; f = (%w/w); g = ml; h = liter; i = jam
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2.8 Analysis of Variance (ANOVA) 

 
Statistika dapat diartikan secara luas maupun sempit, dimana dalam arti sempit 

yaitu sebagai data dan dalam arti luas yaitu sebagai data. Statistika berbeda dengan 

statistik, dimana statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

data, sedangkan statistik merupakan hasil penerapan statistika pada suatu data. 

 
Jenis-jenis statistika dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Statistika Deskriptif / Deduktif 

Statistik deskriptif didefinisikan sebagai statistik yang difungsikan memberi 

gambaran tertentu terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa harus dilakukan suatu analisis serta membuat kesimpulan 

yang berlaku secara umum.  

Dalam statistik deskriptif terdapat beberapa penyajian data seperti menggunakan 

tabel, diagram batang, diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui 

modus, mean, median, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. 

2. Statistika Inferensial/Induktif 

Statistika inferensial merupakan bagian dari statistika yang membahas cara 

melalukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap 

data. Statistika inferensial diabgi menjadi dua jenis meliputi statistika non-parametris 

dan statistika parametris. Salah satu jenis statistikainfensial adalah analisis ragam 

(ANOVA). 

ANOVA merupakan metode untuk memeriksa hubungan antar dua atau lebih set data. 

Dimana ada hubungan antara set data dengan melakukan analisis varians. Analisis 

varian kadang- kadang disebut sebagai F-test. Analisis varian kadang- kadang disebut 

sebagai F-test. Menganalisis data hasil dari penelitian dapat dilakukan dengan metode 

analisis varian. Salah satu tipe analisis ragam yaitu analisis varians dua jalur atau juga 

dikenal dengan istilah ANOVA two-way. Terdapat dua jenis ANOVA dua arah, yaitu 

ANOVA dua arah tanpa interaksi serta ANOVA dua arah  dengan interaksi. (Sofiawati, 

2014) 

Analisis of Variance yaitu suatu metode dimana kita hendak menguji hubungan antara 

satu variabel tertentu (skala metrik) dengan satu atau lebih variable (skala nonmetrik 
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atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua). ANOVA digunakan sebagai cara kita 

mengetahui pengaruh utama (main effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) 

dari variabel independen kategorikal terhadap variabel dependen metrik. Pengaruh 

interaksi didefinisikan sebagai pengaruh bersama atau joint effect dari dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependennya. (Sofiawati, 2014) 

 

1. Pengujian Klasifikasi Dua Arah Tanpa Interaksi 

 
Pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis 

berbeda dengan dua faktor yang berpengaruh dan ditiadakannya interaksi antara 

dua faktor. Pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan mengacu pada dua 

kriteria dengan cara menyusun data tersebut dalam suatu baris dan kolom 

tertentu. (Sugiyono, 2007) 

 

Tabel 2. 13 ANOVA two-way Tanpa Interaksi 

 

Sumber 

Variasi (SV) 
Derajat Bebas 

Jumlah 

Kuadrat (JK) 

Rata-rata 

Kuadrat 
𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Kolom 𝑐 − 1 𝐽𝐾𝐾 
𝐽𝐾𝐾

𝑑𝑏⁄  
𝑅𝐽𝐾𝐾

𝑅𝐽𝐾𝐺⁄  

Baris 𝑟 − 1 𝐽𝐾𝐵 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑏⁄  
𝑅𝐽𝐾𝐵

𝑅𝐽𝐾𝐸⁄  

Galat (𝑟 − 1)(𝑐 − 1) 𝐽𝐾𝐸 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑏⁄  - 

Total rc-1 𝐽𝐾𝑇 - - 

 

Dengan rumus JK sebagai berikut : 

𝐽𝐾𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
2 =

𝑇..
2

𝑟𝑐

𝑛

𝑗=1

= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑟

𝑖=1

 

𝐽𝐾𝐵 =
1

𝑐
∑ 𝑇𝑖.

2

𝑟

𝑖=1

−
𝑇..

2

𝑟𝑐
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 
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𝐽𝐾𝐵 =
1

𝑐
∑ 𝑇𝑖.

2

𝑟

𝑖=1

−
𝑇..

2

𝑟𝑐
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 

𝐽𝐾𝐾 =
1

𝑟
∑ 𝑇𝑗.

2

𝑟

𝑖=1

−
𝑇..

2

𝑟𝑐
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝐵 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡 

 

Kriteria pengujian: 

Fhitung > Ftabel maka tolak H0 (Signifikan) 

2.Analisa Varian Dua Jalur dengan Interaksi 

 
Pengamatan diklasifikasikan menjadi dua kriteria dengan Merapihkan 

data tersebut dalam baris dan kolom. 

 

Tabel 2. 14 ANOVA two-way dengan Interaksi (Walpole, 2017) 

 

Sumber 

Variasi (SV) 
Derajat Bebas 

Jumlah 

Kuadrat (JK) 

Rata-rata 

Kuadrat 
𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Kolom 𝑐 − 1 𝐽𝐾𝐾 
𝐽𝐾𝐾

𝑑𝑏⁄  
𝑅𝐽𝐾𝐾

𝑅𝐽𝐾𝐺⁄  

Baris 𝑟 − 1 𝐽𝐾𝐵 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑏⁄  
𝑅𝐽𝐾𝐵

𝑅𝐽𝐾𝐺⁄  

Interaksi (𝑐 − 1)(𝑟 − 1) JKI 
𝐽𝐾𝐼

𝑑𝑏⁄  
𝑅𝐽𝐾𝐼

𝑅𝐽𝐾𝐺⁄  

Galat 𝑟𝑐(𝑛 − 1) 𝐽𝐾𝐸 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑏⁄   

Total 𝑟𝑐𝑛 − 1 𝐽𝐾𝑇   
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𝐽𝐾𝑇 = ∑    ∑    ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
2

𝑛

𝑘=1

−
𝑇..

2

𝑟𝑐𝑛
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

𝐽𝐾𝐵 =
1

𝑐𝑛
∑ 𝑇𝑖..

2

𝑟

𝑖=1

−
𝑇..

2

𝑟𝑐𝑛
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 

𝐽𝐾𝐾 =
1

𝑟𝑛
∑ 𝑇𝑗..

2

𝑐

𝑖=1

−
𝑇..

2

𝑟𝑐𝑛
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 

𝐽𝐾𝐼 =
1

𝑛
∑ ∑ 𝑇𝑖𝑗

2

𝑐

𝑗=1

−
1

𝑟𝑛
∑ 𝑇𝑗..

2 −
1

𝑐𝑛
∑ 𝑇𝑖..

2 +
𝑇..

2

𝑟𝑐𝑛

𝑟

𝑖=1

𝑐

𝑗=1

= 𝐽𝐾𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖

𝑟

𝑖=1

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝐵 − 𝐽𝐾𝐼 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡 

Kriteria Pengujian : 

 
Fhitung > Ftabel maka tolak H0 (signifikan) 

Adapun yang menggunakan analisis statistika ANOVA dengam tiga faktor, yang 

dimisalkan A, B, C. Untuk percobaan analisis stattistika ANOVA tiga faktor dapat 

menggunakan Tabel 2.15 
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Tabel 2. 15 ANOVA dengan tiga faktor 

Sumber Variasi 

(SV) 
Derajat Bebas 

Jumlah 

Kuadrat (JK) 

Rata-Rata 

Kuadrat 
𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

A 𝑎 − 1 𝐽𝐾𝐴 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑏
 

𝑅𝐽𝐾𝐴

𝑅𝐽𝐾𝐸
 

B 𝑏 − 1 𝐽𝐾𝐵 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑏
 

𝑅𝐽𝐾𝐵

𝑅𝐽𝐾𝐸
 

C 𝑐 − 1 𝐽𝐾𝐶 
𝐽𝐾𝐶

𝑑𝑏
 

𝑅𝐽𝐾𝐶

𝑅𝐽𝐾𝐸
 

AB (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 𝐽𝐾(𝐴𝐵) 
𝐽𝐾(𝐴𝐵)

𝑑𝑏
 

𝑅𝐽𝐾(𝐴𝐵)

𝑅𝐽𝐾𝐸
 

AC (𝑐 − 1((𝑎 − 1) 𝐽𝐾(𝐴𝐶) 
𝐽𝐾(𝐴𝐶)

𝑑𝑏
 

𝑅𝐽𝐾(𝐴𝐶)

𝑅𝐽𝐾𝐸
 

BC (𝑏 − 1)(𝑐 − 1) 𝐽𝐾(𝐵𝐶) 
𝐽𝐾(𝐵𝐶)

𝑑𝑏
 

𝑅𝐽𝐾(𝐵𝐶)

𝑅𝐽𝐾𝐸
 

ABC 
(𝑏 − 1)(𝑐 − 1) 

(𝑎 − 1) 
𝐽𝐾(𝐴𝐵𝐶) 

𝐽𝐾(𝐴𝐵𝐶)

𝑑𝑏
 

𝑅𝐽𝐾(𝐴𝐵𝐶)

𝑅𝐽𝐾𝐸
 

Galat 𝑎𝑏𝑐(𝑛 − 1) 𝐽𝐾𝐸 
𝐽𝐾𝐸

𝑑𝑏
  

Total 𝑎𝑏𝑐𝑛 − 1 𝐽𝐾𝑇   

 

Untuk percoabaan tiga faktor dengan satu percobaan yang dilakukan perkombinasi 

dapat menggunakan tabel 2.4 dengan dengan menetapkan n = 1 dan menggunakan 

ABC jumlah interaksi kotak untuk JKE (ABC) mewakili variasi hanya karena 

kesalahan eksperimental. Artinya square memberikan perkiraan yang tidak biasa dari 

varians kesalahan. Dengan n = 1, sehingga JKE= JK (ABC), jumlah error kuadrat 

ditemukan dengan mengurangkan jumlah kuadrat efek utama dan interaksi dua faktor 

dari jumlah total kotak. (Walpole , 2017) 
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BAB III 

METODOLOGI PERCOBAAN 

  

3.1 Tahapan Penelitian 

         Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder yang diambil 

dari laporan skripsi Fanny & Khalid (2019) sebagai data sekunder satu dan Lucyana & Anisaa 

(2020) sebagai data sekunder dua. Pada kedua laporan skripsi ini, perbedaan terdapat pada 

metoda pre-treatment dimana data sekunder kesatu yaitu Faulina & Khalid tahun 2019 pre-

treatment yang dilakukan adalah penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Pada data 

sekunder kedua yaitu Lucyana & Anisaa tahun 2020 langkah pre-treatment yang dilakukan 

pada oli pelumas bekasnya meliputi penyaringan, pencampuran dengan NaOH, setelah itu 

dilakukan perlakuan aerasi dan pemisahan. Rangkaian langkah tersebut merupakan bagian dari 

metoda bubble washing pada oli pelumas bekas yang akan dijadikan umpan pada data sekunder 

kedua (Lucyana & Anisaa, 2020). Data sekunder yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 

B.  

3.2 Skema Alat 

 

3.2.1 Skema Alat Pirolisis 

 

Gambar 3. 1 Skema Alat Pirolisis yang Digunakan pada Kedua Penelitian Sebelumnya 


