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ABSTRAK 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendisain reaktor pirolisis, dan mengamati 

pengaruh temperature dan waktu tinggal terhadap kualitas produk pirolisis.Penelitian 

ini dilakukan juga untuk mengetahui berapa banyak produk minyak yang dihasilkan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan reaktor dengan diameter 20 cm dan 

tinggi 40 cm. Pirolisis dilangsungkan pada temperatur 250-420 derajat C dan 

waktu reaksi selama 0-60 menit.. Dari semua variabel yang dipelajari suhu 

memberi pengaruh yang paling nyata. Konstante kecepatan reaksi dipengaruhi oleh 

suhu sesuai dengan persamaan Arrhenious. Dengan nilai aktivasi energi 12145,4 

cal./mole. Sesuai pernyataan Westerterp dkk. nilai itu tidak terlalu jauh dari 104 

kal/mol. Hal itu menunjukkan reaksi kimia yang berperan. Konversi volatile matter 

yang dapat dicapai 80,2%, dan itu terjadi pada waktu 60 menit dan suhu 420oC. 

Kata Kunci : limbah domestik, sampah, kinetika pirolisis 

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



iv 
 

ABSTRACT 

This research aims to design pyrolysis reactor, develop pyrolysis operating 

procedure, and to investigate the effect of pyrolysis temperature to liquid product 

quality. The pyrolysis experiments will be performed in batch reactor equipped 

from carbon steel with 20 cm inside diameter and 40 cm height. The 

experimental conditions are as follows: temperature range 250-420 degrees C, 

and reaction time 0-60 min. From all variables studied, it seemed that temperature 

had the highest effect. Chemical reaction rate constant was affected by 

temperature in accordance with Arrhenius equation. The activation energy of k 

was 12145,4 cal./mole, respectively. This value was not so far from the extreme 

values (104 cal/mole) presented by Westerterp et al. These facts ascertained that the 

chemical reaction step controlled the overall rate of reaction. The highest volatile 

matter conversion in this research was 80,2%, and this was obtained at process 

conditions of 60 minutes and temperature of 420oC. The pyrolytic oil yield 

increase with the increase of the temperature and its composition becomes more 

variative and few contents of carboxylic acids and aromatics compound. 

Key words, domestic waste, rubbish, kinetic, pyrolysis. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Peningkatan kuantitas sampah kota merupakan konsekuensi logis dari 

perkembangan kota akibat pertumbuhan penduduk, dan pergeseran pola hidup 

masyarakat. Diantaranya peningkatan penggunaan plastik untuk keperluan rumah 

tangga, yang berdampak pada peningkatan timbunan sampah plastik. Menurut 

Hardadi,salah satu tehnical engginering pengolahan limbah di TPA Benowo. Saat 

ini jumlah sampah tiap harinya yang masuk di TPA Benowo sekitar 1500 ton. Dan 

sekitar 10%-20% merupakan sampah plastik. 

Dari jumlah itu hanya sebagian kecil sampah plastik yang terangkut 

pemulung (10%-20 dari total sampah plastik) dan sisanya tidak terpungut oleh 

pemulung. Sehingga banyak sampah plastik yang masih teronggok di TPA 

Benowo. Sampah plastik yang tidak terpungut oleh pemulung penanganannya 

tidak bisa dilakukan dengan metode landfill atau open dump. Pemusnahan sampah 

plastik dengan cara pembakaran (incineration), kurang efektif dan beresiko.  

Pengolahan sampah plastik dengan pembakaran bukan metode yang aman bagi 

lingkungan karena munculnya polutan dari emisi gas  buang (CO2, CO, Nox, dan 

SOx) dan beberapa partikulat pencemar lainnya. Selain itu menurut Hardadi 

pengolahan menggunakan cara incenerasi juga tidak diperbolehkan di TPA 

Benowo. Oleh karena itu diperlukan cara pengolahan lain untuk mengolah sampah 

plastik tersebut. 
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 Proses daur ulang menjadi sangat populer saat ini. Namun hanya daur 

ulang tertentu yang selama ini dijalankan. Padahal ada banyak alternatif proses 

daur ulang yang lebih menjanjikan dan berprospek ke depan. Salah satunya 

mengonversi sampah plastik menjadi minyak. Itu bisa dilakukan karena pada 

dasarnya plastik berasal dari minyak bumi, sehingga tinggal dikembalikan ke 

bentuk semula.. Keuntungan sampah plastik adalah tidak menyerap air, sehingga 

kadar air sangat rendah dibandingkan sampah kertas, sisa makanan, dan biomassa. 

Selain itu plastik juga mempunyai nilai kalor cukup tinggi, setara dengan bahan 

bakar fosil seperti bensin dan solar. 

Jenis polimer plastik umumnya berasal dari polipropilena, polietilena, 

polistirena, atau polivinilklorida (PVC). Ada dua jenis polietilena, yaitu high 

density polyethylene (HDPE) dan low density polyethylene (LDPE). HDPE 

banyak digunakan sebagai botol plastik minuman, sedangkan LDPE untuk 

kantong plastik. Untuk itu, penanganan sampah plastik yang efektif adalah 

memutus rantai polimer (fraksinasi). Metode pemecahan rantai polimer yang 

sudah dikenal adalah pirolisis, gasifikasi, degradasi termal maupun katalitik. 

Pengolahan sampah plastik yang paling memungkinan adalah dengan proses 

pirolisis (Mulyadi, 2004). Keunggulan nyata dari pirolisis dibandingkan dengan 

pembakaran (incineration), yaitu dapat mereduksi gas buang hingga 20 kali. 

Disisi lain, produk pirolisis dapat dimanfaatkan lebih fleksibel dan 

penanganannya lebih mudah. Proses pirolisis sampah plastik merupakan teknologi 

konversi termokimia yang masih perlu dikembangkan. Selain itu, keterbatasan 

data-data kinetik untuk penentuan persamaan laju termal dekomposisi secara 
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menyeluruh. Data - data itu diperlukan untuk rancang bangun reaktor pirolisis.. 

Pyrolytic oil sebagai produk cair mengandung nafta dan komponen lain yang 

relatif potensial untuk diolah kembali menjadi fraksi yang dapat memberikan nilai 

tambah. Beberapa penelitian seputar konversi sampah plastik menjadi produk cair 

berkualitas bahan bakar telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup 

prospektif untuk dikembangkan (Mulyadi, 2004). Pemanfaatan hasil fraksinasi 

sampah plastik telah banyak dikembangkan, yaitu pengubahan produk tar 

(pyrolytic oil) menjadi minyak pelumas menggunakan metode hydroisomerisasi, 

tetapi masih memerlukan langkah yang cukup panjang. Cara itu merupakan 

perwujudan pengembangan proses Fischer-Tropsch (Rodiansono dkk.,2007). 

Dengan Latar belakang tersebut maka peneliti akan memanfaatkan 

limbah plastik dan mendaur ulang menjadi minyak,sehingga kedepannya bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif 

I.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu terhadap massa plastic yang terurai dan 

berapa banyak minyak yang dihasilkan dalam proses pirolisis 

2. Berapa nilai Parameter kinetika fraksinasi yang terjadi 

3.Bagaimana kualitas produk minyak yang dihasilkan dari proses 
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I.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1.  Menentukan pengaruh suhu dan waktu terhadap massa plastik yang terurai dan 

berapa minyak yang dihasilkan dalam proses pirolisis 

2. Memperoleh parameter kinetika fraksinasi pada proses pirolisis 

3. Menentukan kualitas Produk minyak yang dihasilkan,dibandingkan dengan 

Produk Minyak jenis lain  

I.4. Manfaat 

Manfaat dari Penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberi alternatif terhadap pengolahan limbah sampah plastik. 

2. Memberi alternatif pengolahan plastik dengan proses pirolisis yang bisa 

menghasilkan bahan bakar alternatif 

3. Memberi Masukan data penelitian yang berguna untuk perancangan reaktor 

pirolisis skala sebenarnya.  

I.5 Ruang Lingkup 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Riset Tekhnik LingkunganUPN 

“Veteran” Jatim. 

2. Bahan yang digunakan adalah sampah plastik dari pengepul di TPA Benowo 

Surabaya 

3. Jenis sampah Plastik yang digunakan : 

 a. Tutup gallon (LDPE). 

 b. Pecahan timba cat,wadah hand body(HDPE). 

4. Dalam penelitian ini Gas yang dihasilkan tidak diteliti 
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