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ABSTRAK 

 

 

Destilasi plastik dengan metode pirolisis menjadi salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengkonversi limbah plastik menjadi bahan kimia yang berguna 

dan bahan bakar minyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model 

perancangan alat destilasi sampah plastik sederhana, mengetahui hasil minyak yang 

dapat diperoleh dan nilai kalor minyak hasil destilasi plastik.  

Alat destilasi terdiri dari reaktor bervolume 12,58 liter dan kondenser dengan 

pipa tembaga ukuran 3/8 inch dibentuk spiral dengan panjang total 2 meter serta 

berpendingin cairan. Pengujian dilakukan dengan bahan plastik berjenis Polyethylene 

Terephthalate sebanyak 3 kg per proses dengan 3 variasi suhu 300°C, 350°C, 400°C 

dan menggunakan LPG sebagai bahan bakar. Hasil pengujian, jumlah minyak 

terbanyak yang dihasilkan yaitu 74 gr pada suhu pirolisis 400°C dengan nilai kalor 

yang didapat dari minyak destilasi adalah 1572 J/gr.  
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ABSTRACT 

 

 Plastic distillation by pyrolysis method is one way that can be used to 

convert plastic waste into useful chemicals and fuel oil. The purpose of this research 

is to know the design model of simple plastic waste distillation equipment, to know 

the yield of oil that can be obtained and the calorific value of oil of distillation of 

plastic. The distillation apparatus comprises a 12.58 liter reactor and a condenser 

with a 3/8 inch copper tube formed spiral with a total length of 2 meters and a liquid-

cooled one. 

 The test was done with Polyethylene terephthalate type plastic as much as 3 

kg per process with 3 variations of temperature 300 ° C, 350 ° C, 400 ° C and using 

LPG as fuel. Test results, the amount of oil produced is 74 grams at 400 ° C 

pyrolysis temperature with the calorific value obtained from distillate oil is 1572 J /g. 

 

Keywords: design, pyrolysis, plastic distillation, Polyethylene Terephthalate, 

capacity, heating value 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat kedua sebagai 

negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Berdasarkan 

data jambeck (2015) Indonesia menghasilkan sampah plastik hingga mencapai 187,2 

juta ton setelah China yang mencapai 262,9 juta ton per tahun. Plastik yang 

digunakan saat ini merupakan polimer sintetik dari bahan baku minyak bumi. 

Penggunaan plastik berakibatbertambahnya sampah plastik sehingga dapat 

menyebabkan masalah lingkungan.Plastik merupakan salah satu jenis sampah yang 

sulit penanganannya. Jenis plastik seperti polipropilen (PP), polietilen (PE), polivinil 

klorida (PVC), polistiren (PS), dan polyethylene terephthalate (PET) merupakan 

plastik sintetik yang tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme di lingkungan 

karena mikroorganisme tidak mampu mengubah dan mensintesa enzim yang khusus 

untuk mendegradasi polimer petrokimia (Yuliana, dalam Anggara, 2001).  

Meningkatnya permintaan terhadap plastik disebabkan karena plastik 

memiliki banyak kelebihan. Barang berbahan baku plastik umumnya lebih ringan, 

bersifat isolator, dan proses pembuatanya lebih murah.Dibalik kelebihanya, bahan 

plastik memiliki masalah setelah barang tersebut tidak lagi digunakan.Bahan plastik 

tersebut tidak dapat membusuk ataupun berkarat dan akhirnya tidak dapat diuraikan 

didegradasi dalam tanah sehingga menimbulkan masalah bagi lingkungan.Akibat 

dari semakin bertambahnya jumlah masyarakat serta aktivitas penggunaan bahan 

plastik, maka bertambah pula limbah yang dihasilkan. Mengingat angka peningkatan 

jumlah sampah plastik yang terus bertambah maka diperlukan cara untuk mengolah 

limbah sampah plastik.  

Awal mula plastik yang bahwasanya merupakan berasal dari residu minyak 

bumi maka tentunya sampah plastik dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber 

energi alternatif.Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memanfaatkan 

kembali sampah plastik menjadi energi alternatif adalah dengan metode destilasi 

(penyulingan). Metode destilasi dapat digunakan untuk  memisahkan zat cair yang 

berupa minyak dari sampah plastik, maka dari itu diperlukan suatu rancangan alat 



destilasi sehingga dapat memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan minyak 

sebagai bahan bakar alternatif.   

Destilasi atau penyulingan adalah merupakan cara pemisahan zat cair (dalam 

hal ini adalah minyak) dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau 

berdasarkan kemapuan zat untuk menguap. Prinsipnya zat cair dipanaskan hingga 

titik didihnya, serta mengalirkan uap ke dalam alat pendingin (kondensor) dan 

mengumpulkan hasil pengembunan sebagai zat cair. Langkah penyulingan yang 

dilakukan adalah mulanya bahan baku limbah plastik baik berupa botol dan jenis 

lainnya dimasukkan ke dalam tungku yang tertutup rapat. Plastik kemudian 

dipanaskan hingga mencapai titik didihnya. Uap yang dihasilkan dari pemanasan 

selanjutnya dialirkan menuju kondensor untuk dikondensasikan menjadi cairan. 

Bagian dalam kondensor tersebut terdapat lilitan pipa yang dialiri cairan pendingin 

sehingga uap panas bisa terkondensasi. 

Menurut penelitian Tri Handoko (2008) minyak hasil penyulingan limbah 

plastik mendekati unsur serupa dengan BBM premium. Konsep dasarnya mengambil 

unsur karbon dari polimer penyusun plastik. Polimer tersusun dari hidrokarbon, 

yakni rangkaian antara atom karbon dioksida dan hidrogen. Model alat destilasi 

tersebut mampu menghasilkan  minyak 0,4 liter per 1 kg sampah  plastik 

tercampur.Penelitian lainnya pada tahun 2010, plastik yang diteliti untuk dijadikan 

bahan bakar minyak adalah jenis polyethylene (PE) dan polyprophelene (PP). 

Pyrolisis dilakukan pada temperatur 450 °C selama 2 jam. Hasil dari analisa tersebut 

diketahui bahwa komposisi minyak dari campuran plastik PE dan PP tersebut 

mempunyai jumlah atom karbon yang setara dengan solar, yaitu C12  – C17 .  

(Tubnonghee dkk,2010) 

Umumnya plastik berasal dari produk turunan minyak bumi dan memiliki 

struktur rantai karbon yang panjang. Plastik ini menjadi masalah utama limbah dunia, 

karena membutuhkan waktu yang sangat lama agar terurai secara alami. Diperlukan 

solusi yang lebih cepat untuk mengubah limbah plastik menjadi sesuatu yang 

berguna, salah satunya sebagai bahan bakar alternatif. 

Pengembangan alat yang dinamakan Distilator, dapat mengubah sampah 

plastik menjadi bahan bakar, yang kemudian disebut Minyak Plastik. (MIPLAS) bisa 

digunakan sebagai bahan bakar kompor, tungku atau mesin-mesin bakar sederhana. 



Proses pembuatan minyak plastik memerlukan pemanasan dengan menggunakan 

bahan bakar ataupun sumber panas lainnya dengan metode yang sederhana namun 

banyak masyarakat masih mengira bahwa destilasi plastik susah untuk dilakukan. 

Alat destilasi plastik saat ini masih dianggap rumit dan masyarakat mengira 

alat destilasi plastik hanya untuk kalangan penelitian dan skala laboratorium yang 

membutuhkan modal banyak untuk perancangan dan juga pengoperasiannya. 

Pembaharuan model rancangan alat destilasi dari yang lama ke baru tentu diharapkan 

terjadinya peningkatan sistem alat destilasi yang lebih baik. Proses perancangan alat  

destilasi minyak sampah plastik diharapkan juga dapat dirancang dengan sistem yang 

lebih efektif sehingga siapapun akan dapat merancang sendiri alat pengolah sampah 

plastik sederhana. Hasil dari pengujian minyak sampah plastk lebih banyak dan 

jernih serta proses pekerjaan lebih mudah dan cepat dilakukan. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk merancang 

sebuah alat yang dapat mengolah sampah plastik menjadi minyak yang bisa 

dimanfaatkan kembali dengan metode yang sederhana dan tepat. Pengujian juga akan 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana performansi alat destilasi limbah sampah 

plastik serta minyak yang dapat dihasilkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitubagaimana 

perancangan dari alat destilasi minyak limbah sampah plastik yang efektif serta hasil 

dari pengujian alat destilasi minyak limbah plastik tersebut tehadap minyak yang 

dapat dihasilkan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini maka perlu memberi batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan alat destilasi sederhana dengan kapasitas muat 

plastik 3 kg. 

2. Bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan plastik adalah 

menggunakan LPG. 



3. Plastik yang digunakan sebagai bahan adalah sampah plastik dengan jenis 

PET yang sudah tercacah 

4. Pengujian alat destilasi sampah plastik meliputi pengujian efisiensi destilasi 

dan efisiensi teknis serta nilai kalor minyak destilasi 

5. Dalam pengambilan data diasumsikan sistem dalam keadaan steady state 

(steady flow) 

6. Tempat  penelitian  (eksperimen) dilakukan di Banjar Dinas Cengkilung, 

Peguyangan Kangin, Denpasar Utara 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana perancangan dari alat destilasi minyak limbah sampah plastik 

yang efektif serta hasil dari pengujian alat destilasi minyak limbah plastik tersebut 

terhadapminyak yang dapat dihasilkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat merancang alat tepat guna untuk pemanfaatan sampah plastik 

2. Dalam penelitian ini diharapkan hasil destilasi dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar alternatif. 

3. Untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari 

4. Untuk tambahan ilmu bagi penelitian dibidang yang sama 

5. Dapat mengetahui cara pemanfaatan limbah plastik menjadi energi berguna 


