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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmat iman
dan Islam kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada
Rasulullah Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan kita sebagai
generasi penerusnya hingga akhir zaman.
Akhirnya selesai juga penulisan laporan karya ilmiah ini, tidak
lupa kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SMP, guru pembibing serta
guru-guru yang lain. Dan bantuan doa dan moril dari orang tua kami.
Penelitian dimulai dengan menentukan masalah penelitian,
setelah menentukan masalah kami memutuskan untuk membuat judul
penelitian “Daurulang Oli Bekas Menjadi Minyak dengan Destilasi”,
lalu direncanakan untuk membeli bahan dan alat, serta membuat alat
destilasi dari kaleng bekas. Dilanjutkan dengan melakukan penelitian
dan pengukuran. Setelah mendapatkan data penelitian di lanjutkan
dengan penulisan laporan.
Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami
sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi
kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian sederhana ini
memberi manfaat yang besar untuk menunjang kemajuan pendidikan
di Indonesia.
Penyusun
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ABSTRAKS
Pada tahun 2013 kendaraan di Indonesia berjumlah 104,211 juta unit.
Seluruh kendaraan tersebut menggunakan oli untuk pelumas mesin alat
transportasi. Setelah oli dipakai, oli akan diganti secara berkala untuk mengurangi
kerusakan komponen mesin. Namun sayangnya bila oli bekas dibuang
sembarangan akan menimbulkan masalah lingkungan yang serius seperti
pencemaran air, tanah, bahkan bisa menyebabkan penyakit ginjal, syaraf dan
kanker bagi manusia.
Salah satu cara untuk mengurangi masalah buangan oli adalah
mendaurulang oli bekas menjadi minyak. Maka dilakukanlah penelitain untuk
mendaur ulang oli bekas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui
beberapa sifat fisik minyak hasil destilasi. Metode penelitian yang dilakukan
adalah metode eksperimen, dengan membuat alat destilasi sederhana dari kaleng
biskuit dan melakukan destilasi oli bekas sepeda motor serta melakukan
percobaan untuk mengukur beberapa sifat fisik minyak hasil destilasi.
Hasil dari penelitian ini adalah destilasi oli bekas menghasilkan minyak
hasil destilasi dengan sifat fisik sebagai berikut:berwarna kuning jernih, berbau
menyengat, tidak bisa melarutkan sterofoam/bukan premium, mudah terbakar,
berat jenisnya 0,8 ml/g, kekentalannya atau viskositasnya 5,14 g/cm detik sampai
5,39 g/cm detik, nilai energinya 16.800 J/g atau 16,8 MJ/kg, titik nyalanya 80 oC
sampai 98oC.
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BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Tribun Network pada tahun 2013 kendaraan yang beroperasi di
Indonesia sebanyak 104,211 juta unit. Semua kendaraan ini menggunakan oli
untuk pelumas kendaraannya. Setiap mesin sepeda motor ada yang memakai 800
ml dan 1000 ml serta mesin mobil memakai 4 liter oli atau pelumas. Setelah
pelumas dipakai untuk melumasi mesin ia akan diganti secara rutin. Penggantian
ini bertujuan supaya komponen yang bergesekan dalam mesin berkurang
kerusakannya, karena oli yang sudah terpakai mengandung logam halus dari
serpihan komponen mesin. Oli atau pelumas ini akan menjadi limbah atau barang
yang dibuang. Oli bekas adalah limbah yang mengandung logam berat dari bensin
dan mesin bermotor. apabila logam berat tersebut masuk kedalam tubuh kita dan
terakumulasi,maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, syaraf, dan penyakit
kanker. Limbah B3 jenis oli bisa mengakibatkan air laut dan air permukaan dapat
tercemar. Oli yang merembes juga akan mencemari air tanah terutama air sumur
bila tidak dikontrol. .
Berdasarkan kriteria limbah, Oli bekas termasuk kategori limbah B3(bahan
berbahaya dan beracun). Limbah B3 adalah limbah yang sangat berbahaya, karena
bersifat korosif, mudah terbakar, mudahmeledak, reaktif, beracun, menyebabkan
infeksi, iritan, mutagenik, dan radioaktif.

B. Identifikasi Masalah
Bedasarkan latar belakang diketahui bahwa banyak oli bekas yang dihasilkan
oleh kendaraan yang dapat membahayakan mahluk hidup bila di buang secara
sembarangan.
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C. Rumusan Masalah
Bedasarkan masalah diatas dapat dirumuskan oli bekas harus di olah
menjadi bahan yang tidak mencemari lingkungan dan menjadi bahan yang
bermanfaat.Salah satu caranya dengan receycle ( daur ulang) oli bekas menjadi
minyak atau bahan bakar.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hasil daur ulang oli bekas dan
sifat fisik hasil destilasi oli bekas.

E. Maksud Peneltian
Maksud penelitian untuk mendapatkan informasi awal tentang karateristik
hasil destilasi dari oli bekas.
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BAB II. TELAAH PUSTAKA
A. Pelumas
Pelumas adalah zat kimia, yang berupa cairan, yang diberikan di antara dua
benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil
destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105-135 derajat celcius. Pelumas
berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang
berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat
tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin yang
dipakai pada mesin.
Fungsi dan tujuan pelumasan
Pada berbagai jenis mesin dan peralatan yang sedang bergerak, akan
terjadi peristiwa pergesekan antara logam. Oleh karena itu akan terjadi peristiwa
pelepasan partikel partikel dari pergesekan tersebut. Keadaan dimana logam
melepaskan partikel disebut aus atau keausan. Untuk mencegah atau mengurangi
keausan yang lebih parah yaitu memperlancar kerja mesin dan memperpanjang
usia dari mesin dan peralatan itu sendiri, maka bagian bagian logam dan peralatan
yang mengalami gesekan tersebut diberi perlindungan ekstra.
Pada dasarnya yang menjadi tugas pokok pelumas adalah mencegah atau
mengurangi keausan sebagai akibat dari kontak langsung antara permukaan logam
yang satu dengan permukaan logam lain terus menerus bergerak. Selain keausan
dapat dikurangi, permukaan logam yang terlumasi akan mengurangi besar tenaga
yang diperlukan akibat terserap gesekan, dan panas yang ditimbulkan oleh
gesekan akan berkurang.

B. Jenis Oli:
Oli dibagi menjadi, 2 jenis yaitu Oli Mineral dan Oli sintetis
1.Oli Mineral
Oli mineral terbuat dari oli dasar (base oil) yang diambil dari minyak bumi
8
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yang telah diolah dan disempurnakan dan ditambah dengan zat - zat aditif untuk
meningkatkan kemampuan dan fungsinya. Beberapa pakar mesin memberikan
saran agar jika telah biasa menggunakan oli mineral selama bertahun-tahun maka
jangan langsung menggantinya dengan oli sintetis dikarenakan oli sintetis
umumnya mengikis deposit (sisa) yang ditinggalkan oli mineral sehingga deposit
tadi terangkat dari tempatnya dan mengalir ke celah-celah mesin sehingga
mengganggu pemakaian mesin.
2.Oli Sintetis
Oli Sintetis biasanya terdiri atas Polyalphaolifins yang datang dari bagian
terbersih dari pemilahan dari oli mineral, yakni gas. Senyawa ini kemudian
dicampur dengan oli mineral. Inilah mengapa oli sintetis bisa dicampur dengan oli
mineral dan sebaliknya. Oli sintetis cenderung tidak mengandung bahan karbon
reaktif, senyawa yang sangat tidak bagus untuk oli karena cenderung bergabung
dengan oksigen sehingga menghasilkan asam. Pada dasarnya, oli sintetis didesain
untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dibandingkan dengan oli mineral.
Kekentalan (Viskositas)
Kekentalan merupakan salah satu unsur kandungan oli paling rawan
karena berkaitan dengan ketebalan oli atau seberapa besar resistensinya untuk
mengalir. Kekentalan oli langsung berkaitan dengan sejauh mana oli berfungsi
sebagai pelumas sekaligus pelindung benturan antar permukaan logam.
Oli harus mengalir ketika suhu mesin atau temperatur ambient. Mengalir
secara cukup agar terjamin pasokannya ke komponen-komponen yang bergerak.
Semakin kental oli, maka lapisan yang ditimbulkan menjadi lebih kental. Lapisan
halus pada oli kental memberi kemampuan ekstra menyapu atau membersihkan
permukaan logam yang terlumasi. Sebaliknya oli yang terlalu tebal akan memberi
resitensi berlebih mengalirkan oli pada temperatur rendah sehingga mengganggu
jalannya pelumasan ke komponen yang dibutuhkan. Untuk itu, oli harus memiliki
kekentalan lebih tepat pada temperatur tertinggi atau temperatur terendah ketika
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mesin dioperasikan.
Dengan demikian, oli memiliki grade (derajat) tersendiri yang diatur oleh
Society of Automotive Engineers (SAE). Bila pada kemasan oli tersebut tertera
angka SAE 5W-30 berarti 5W (Winter) menunjukkan pada suhu dingin oli bekerja
pada kekentalan 5 dan pada suhu terpanas akan bekerja pada kekentalan 30.
Tetapi yang terbaik adalah mengikuti viskositas sesuai permintaan mesin.
Umumnya, mobil sekarang punya kekentalan lebih rendah dari 5W-30 . Karena
mesin belakangan lebih sophisticated sehingga kerapatan antar komponen makin
tipis dan juga banyak celah-celah kecil yang hanya bisa dilalui oleh oli encer. Tak
baik menggunakan oli kental (20W-50) pada mesin seperti ini karena akan
mengganggu debit aliran oli pada mesin dan butuh semprotan lebih tinggi.
Untuk mesin lebih tua, clearance bearing lebih besar sehingga
mengizinkan pemakaian oli kental untuk menjaga tekanan oli normal dan
menyediakan lapisan film cukup untuk bearing.
Sebagai contoh di bawah ini adalah tipe Viskositas dan ambien temperatur dalam
derajat Celcius yang biasa digunakan sebagai standar oli di berbagai
negara/kawasan.
1.

5W-30 untuk cuaca dingin seperti di Swedia

2.

10W-30 untuk iklim sedang seperti di kawasan Inggris

3.

15W-30 untuk Cuaca panas seperti di kawasan Indonesia

C. Limbah Oli Bekas

Oli bekas seringkali diabaikan penanganannya setelah tidak bisa
digunakan kembali. Padahal, jika asal dibuang dapat menambah pencemaran di
bumi kita yang sudah banyaktercemar. Jumlah oli bekas yang dihasilkan pastinya
sangat besar. Bahaya oli bekas sembarangan memiliki efek yang lebih buruk
daripada efek tumpahan minyak mentah biasa. Ditinjau dari komposisi kimianya
sendiri, oli adalah campuran dari hidrokarbon kental ditambah berbagai bahan
kimia aditif. Oli bekas lebih dari itu, dalam oli bekas terkandung sejumlah sisa
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hasil pembakaran yang bersifat asam dan korosif, deposit, dan logam berat yang
bersifat karsinogenik.Berdasarkan data yang diperoleh, kapasitas oli yang
diproduksi oleh Pertamina adalah sekitar 450.000 kiloliter per tahun, belum lagi
tambahan kapasitas dari ratusan merek oli yang membanjiri pasar pelumas tanah
air, untuk konsumsi kendaraan bermotor, industri dan perkapalan.
Berdasarkan kriteria limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup, oli bekastermasuk kategori limbah B3. Meski oli bekas masih
bisa dimanfaatkan, bila tidak dikeloladengan baik, ia bisa membahayakan
lingkungan. Sejalan dengan perkembangan kota dan daerah volume oli bekas terus
meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan mesinmesin bermotor. Di daerah pedesaan sekalipun, sudah bisa ditemukan bengkelbengkel kecil, yang salah satu limbahnya adalah oli bekas. Dengan kata
lain,penyebaran oli bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah
pedesaan diseluruh Indonesia.
D.Akibat Pembuangan Oli Bekas
Oli bekas bila dibuang sembarangan akan menimbulkan masalah lingkungan.
Oli bekas mengandung sejumlah zat yang bisa mengotori udara, tanah dan air. Oli
bekas itu mungkin saja mengandung logam, larutan klorin, dan zat-zat pencemar
lainnya. Satu liter oli bekas bisa merusak jutaan liter air segar dari sumber air
dalam tanah. Limbah berupa oli bekas jika tidak dikelola dengan baik dan dibuang
secara sembarangan sangat berbahaya bagi lingkungan.Oli bekas juga dapat
menyebabkan tanah kurus dan kehilangan unsur hara. Sedangkan sifatnya yang
tidak dapat larut dalam air juga dapat membahayakan habitat air, selain itusifatnya
mudah terbakar yang merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan
Beracun(B3).Demikian pula dengan wadah plastik yang biasa digunakan untuk
wadah oli. Plastik yangtak dapat terurai secara biologis itu jelas akan mencemari
tanah dan memakan ruang di tempat sampah. Sedangkan saringan oli selain masih
mengandung residu oli, juga terbuat dari bahan metal yang tidak mudah terurai
secara biologis. Karena itulah limbah dari ketiga komponen itu mesti dikelola
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dengan baik. Bukanlah hal yang sulit untuk mendaurulang ketiga komponen itu,
sehingga menjadi produk yang bermanfaat dan tidak lagi menjadi ancaman
lingkungan.Oli bekas memiliki pasar yang bagus. Pengolahan oli bekas secara
benar akan memulihkan kembali sifat pelumasannya. Energi yang diperlukan
untuk pengolahan oli bekas hanyalah sepertiga dari yang dibutuhkan untuk
mengolah minyak mentah menjadi pelumas yang baik.Oli daur ulang juga bisa
digunakan dalam campuran aspal yang akan dipakai untuk membangun jalan raya.
Oli daur uang pun bisa digunakan untuk bahan bakar.
E. Daur Ulang (Recycle)
Daur ulang adalah proses untuk mengubah limbah bahan menjadi produk baru
untuk mencegah limbah bahan potensial berguna, mengurangi konsumsi bahan
baku segar, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi udara dan
pencemaran air.
Tahap-tahap Daur ulang:
1.Mengumpulkan
Ada beberapa metode pengumpulan daur ulang, termasuk pengumpulan dari
tepi jalan, bengkel motor/mobil, dan program deposito atau Bank Sampah di
masyarakat.
Setelah pengumpulan, daur ulang dikirim ke fasilitas pengumpulan yang akan
dipisahkan, dibersihkan, dan diolah menjadi bahan yang dapat digunakan dalam
pengolahan.
2.Memproses
Ditempat ini limbah atau sampah diproses dengan beberapa tahap sehingga
dihasilkan bahan mentah yang siap dijadikan produk lain. Oli

bekas

atau

pelumas bekas bisa di daur ulang secara sederhana dengan Destilasi. Destilasi ini
bertujuan mendapatkan bahan dasar penyusun oli yaitu minyak.
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F. Destilasi
Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan
kimia/larutan berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap
(volatilitas) bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga
menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat
yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu.

Alat destilasi dari kaca yang sering digunakan dalam laboratorium adalah sebagai
berikut :
1
5

9
7

8

4
2
1
0

3
1
1

6

Ket :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Termometer
Labu bundar
Hot plate
Statif
Klem
Bak penampung air
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7. Tabung kondensor
8. Pipa air masuk
9. Pipa air keluar
10. Penangas minyak
11. Labu destilat
Proses destilasi diawali dengan pemanasan, sehingga zat yang memiliki
titik didih lebih rendah akan menguap. Uap tersebut bergerak menuju kondenser
yaitu pendingin, proses pendinginan terjadi karena kita mengalirkan air kedalam
dinding (bagian luar condensor), sehingga uap yang dihasilkan akan kembali cair.
Proses ini berjalan terus menerus dan akhirnya kita dapat memisahkan seluruh
senyawa-senyawa yang ada dalam campuran homogen tersebut.
Ada 4 jenis distilasi yang sudah diketahui, yaitu distilasi sederhana, distilasi
fraksionasi, distilasi uap, dan distilasi vakum.
Distilasi Sederhana
Pada distilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang
jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan
maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain
perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah
substansi untuk menjadi gas. Distilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer.
Aplikasi distilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan
alkohol.
Distilasi Fraksionisasi
Fungsi distilasi fraksionasi adalah memisahkan komponen-komponen cair,
dua atau lebih, dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Distilasi
ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari
20°C dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Aplikasi
dari distilasi jenis ini digunakan pada industri , untuk memisahkan komponenkomponen dalam minyak mentah.
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Perbedaan distilasi fraksionasi dan distilasi sederhana adalah adanya
kolom fraksionasi. Di kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu
yang berbeda-beda pada setiap platnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini
bertujuan untuk pemurnian distilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin
ke atas, semakin tidak volatil cairannya.
Distilasi Uap
Distilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki
titik didih mencapai 200°C atau lebih. Distilasi uap dapat menguapkan senyawasenyawa ini dengan suhu mendekati 100°C dalam tekanan atmosfer dengan
menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari distilasi uap
adalah dapat mendistilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masingmasing senyawa campurannya. Selain itu distilasi uap dapat digunakan untuk
campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didistilasi
dengan air. Aplikasi dari distilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk
alam seperti minyak eucalyptus/kayu putih dari eucalyptus, minyak sitrus dari
lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan.
Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran
dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke
atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu distilat.
Distilasi Vakum
Distilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didistilasi
tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik
didihnya atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150°C. Metode distilasi
ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika
kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak
dapat dikondensasi oleh air. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum.
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BAB. III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen
dengan melakukan percobaan destilasi sederhana dan melakukan pengukuran sifat
fisik oli bekas dan hasil destilasi. Pengukuran sifat fisik oli bekas dan minyak
hasil destilasi yang dilakukan di antaranya adalah warna, beraat jenis, kekentalan,
mudah atau terbakar, nilai kandungan energi dan titik nyala/flash point minyak
yang dihasilkan dari destilasi.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Daur ulang oli bekas dan pengukuran sifat fisik hasil destilasi dilakukan di
Laboratorium Sains SMP , dari tanggal 1-29 Agustus 2014.

C. Langkah-langkah Penelitian
Penelitain dilakukan dalam tiga tahap :
Tahap pertama: pengumpulan oli bekas sepeda motor dan pembuatan alat destilasi
sederhana dari kaleng biskuit dan pipa
Tahap kedua :melakukan percobaan Destilasi Oli bekas dua kali dan melakukan
pengukuran sifat fisik Oli bekas dan hasil Destilasi
Tahap ketiga :menulis laporan penelitian
Membuat Alat Destilasi Sederhana
a. Pipa besi galvanis di potong dengan gergaji besi sepanjang 1,5 m atau 150 cm.
b. Salah satu bagian ujung pipa galvanis yang sudah terpotong dipotong secara
miring (membentuk sudut 60 derajat) dan rata sehingga menjadi
lancip/bersudut.
c. Potong lagi pipa galvanis sepanjang 20 cm dan salah ujungnya juga di buat
bersudut 60 derajat.
d. Sambungkan kedua ujung yang bersudut 60 derajat dengan lem besi. Beri lem
16
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sampai sambungan tidak bocor tidak ada lubang. Biarkan lem sampai kering
dan mengeras. Kedua pipa ini akan membentuk hurup L.
e. Lubangi bagian tengah tutup kaleng biskuit sebesar diameter pipa besi dengan
paku dan palu.
f. Masukkan pipa besi berbentuk L ke bagian tengah tutup kaleng. Beri lem pada
pertemuan bagian luar pipa besi dengan lubang tutup kaleng. Yang diberi lem
bagian dalam dan luar tutup kaleng, supaya sambungan kuat dan tidak bocor.
g. Alat destilasi sederhana sudah jadi, tetapi ketika memasang dan membuka tutup
kaleng ke badan kaleng harus hati-hati supaya alat ini tidak rusak.
Prosedur Melakukan Destilasi
a. Masukkan oli sepeda motor bekas ke dalam alat destilasi kaleng biskuit
sebanyak 1000 ml.
b. Letakkkan kaleng yang sudah berisi oli bekas di atas kompor.
c. Tutup kaleng biskuit dengan memasang tutup kaleng yang sudah dipasang pipa
besi hingga rapat.
d. Pegang ujung pipa galvanis tempat keluar hasil destilasi dengan statif. Atur
hingga posisi ujung pipa galvanis lebih rendah dari tinggi kaleng tempat
destilasi.
e. Pasang gelas ukur/penampung pada ujung keluarnya hasil destilasi.
f. Pasang termometer skala 360OC di atas tutup kaleng dengan digantung pada
statif.
g. Nyalakan kompor gas untuk memanaskan oli bekas dalam kaleng destilasi.
Dan catat suhunya ketika minyak pertama kali keluar.
h. Setelah minyak hasil destilasi pertama terkumpul, sebagian minyak hasil
destilasi pertama ini didestilasi kembali untuk mendapatkan minyak hasil
destilasi yang kedua.
D. Alat dan Bahan
Bahan dan Alat yang digunakan dalam penelitian :
1.

termometer alkohol 110oC

2.

termometer air raksa 360oC
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3.

timbangan digital kapasitas 5 kg dengan satuan terkecil 1 gram

4.

termometer oven skala maksimal 400oC

5.

gelas ukur 250 ml

6.

bola besi kecil berdiameter 0,2 cm ( bola bearing kemudi sepeda)

7.

selang bening berdiameter dalam 0,5 cm

8.

sekrup berdiameter 0,5 cm

9.

lembaran plastik

10.

tabung reaksi

11.

stopwatch/telepon genggam

12.

penggaris 30 cm

13.

gergaji besi/gerinda listrik

14.

kaleng biskuit wafer dan tutupnya

15.

pipa besi galvaniz berdiameter 1 cm

16.

lem besi

17.

jangka sorong

18.

kompor gas

19.

kaleng bekas soft drink

20.

statif/pemegang alat

21.

korek api

22.

pembakar spirtus kosong beserta sumbunya

23.

oli bekas motor

24.

stereofoam

25.

paku

26.

palu

27.

pipet

28.

lilin

F. Prosedur Pengumpulan Data
Oli bekas diukur beberapa sifat fisiknya seperti warna, berat jenis,
kekentalan, dan mudah tidaknya oli bekas terbakar.
Pada saat percobaan destilasi data yang diambil adalah suhu ketika oli
bekas mulai pertama kali menghasilkan hasil destilasi.
Sedangkan hasil destilasi yang diambil adalah data beberapa sifat fisik
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yang diukur seperti warna, berat jenis, kekentalan(viskositas), mudah tidaknya
terbakar, dan flash point atau titik nyala hasil destilasi.
Berikut ini beberapa prosedur untuk mengambil data penelitian.
1. Untuk warna di lihat dengan mata langsung
2. Untuk berat jenis digunakan rumus atau persamaan:
Berat jenis= masa/volume
3. Untuk kekentalan digunakan rumus atau persamaan:

Viscosity = 2(ΔP)ga2
9v
Dimana:
v = Kecepatan benda bulat di dalam cairan
g = Percepatan gravitasi bumi, besarnya= 9,81 m/s2
ΔP = Perbedaan berat jenis bola bulat dan cairan
a = Jari – jari bola padat yang dijatuhkan ke dalam cairan
4. Untuk menghitung energi dari minyak hasil destilasi digunakan persamaan:
Q = (m c ΔT )/minyak yang terbakar.
Dimana:
m = masa air yang di panaskan
ΔT = perubahan suhu air yang di panaskan
c = kalor jenis zat
5. Untuk menguji mudah atau sukar terbakar minyak dimasukan ke tabung kaca,
diberi sumbu, sumbu dibasahi minyak, lalu di sulut/dibakar dengan korek api.
6.

Untuk menentukan titik nyala/flash point dilakukan percobaan flash point.
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Prosedur Percobaan Menentukan Berat Jenis
a. Timbang gelas ukur 250 ml yang bersih dan kosong. Lalu catat.
b. Masukan bahan cair (oli bekas, minyak) sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur
250 ml. Jadi volume oli yang diukur 100 ml.
c. Timbang di atas timbangan digital. Lalu catat.
d. Berat Oli 100 ml adalah berat oli dan gelas ukur di kurangi berat gelas ukur
kosong.
e. Hitung berat jenis oli/minyak dengan membagi berat oli per volume
Prosedur Percobaan Menentukan Kekentalan Cairan
a. Timbang berat dan diameter bola besi kecil untuk mendapatkan berat dan
diameter bola besi kecil. Hitung volume bola dengan rumus volume bola. Lalu
hitung berat jenis bola besi kecil.
b. Timbang dan isi gelas ukur 100 ml dengan oli bekas atau minyak hasil destilasi
untuk mendapatkan berat jenis oli bekas dan minyak hasil destilasi.
c. Potong selang bening berdiameter 0,5 cm sepanjang 40 cm. Selang diberdirikan
tegak pada triplek. Pada ujung selang bagian bawah disumbat dengan sekrup
yang dibungkus plastik. Masukan oli bekas/minyak hasil destilasi dengan pipet
setinggi 30 cm.
d. Catat waktu yang dibutuhkan bola besi kecil ketika dijatuhkan ke dalam 30 cm
oli bekas/minyak hasil destilasi. Lakukan sebanyak tiga kali. Dari waktu jatuh
bola besi setinggi 30 cm ini, kemudian ditentukan kecepatan rata-rata bola besi
jatuh.
e. Hitung delta P ( ΔP ) untuk menghitung kekentalan cairan. Delta P adalah
perbedaan berat jenis bola besi kecil dan berat jenis cairan.
f. Hitung kekentalan cairan dengan rumus/persamaan kekentalan cairan di atas.
Prosedur Percobaan Menentukan Nilai Energi Minyak Hasil Destilasi
a. Minyak hasil destilasi dimasukkan ke dalam gelas pembakar spiritus yang
kosong. Timbang berat minyak sebelum dibakar.
b. Masukkan 100 ml air ke dalam kaleng softdrink yang sudah dipotong bagian
atasnya. Timbang berat air 100 ml.
c. Catat suhu air sebelum di panaskan.
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d. Masukkan termometer skala 110OC ke dalam air, tetapi tidak menyentuh dasar
kaleng softdrink.
e. Panaskan kaleng yang berisi air dan matikan api ketika suhunya bertambah
40OC.
f. Timbang berat minyak hasil destilasi setelah dibakar.
g. Hitung energi dalam minyak dengan persamaan menghitung energi dalam
bahan bakar/minyak
Prosedur Percobaan Menentukan Titik Nyala/Flash Point
a. Tuang minyak hasil destilasi sebanyak 100 ml ke dalam kaleng bekas softdrink
yang sudah di potong.
b. Masukkan termometer skala 110OC ke dalam minyak hasil destilasi, tetapi tidak
sampai menyentuh dasar kaleng. Termometer digantung pada statif.
c. Panaskan minyak hasil destilasi dengan pembakar spiritus. Sambil di lihat
termometer, letakkan/lewatkan lilin yang menyala di atas minyak destilasi yang
dipanaskan. Bila uap minyak hasil destilasi yang di beri api akan menyala
sebentar lalu mati catat suhu pada termometer. Suhu inilah yang dicatat sebagai
titik nyala/flash point.
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian setelah dilakukan dua kali destilasi adalah hasil destilasi ke 1
dan hasil destilasi ke 2. Hasil destilasi kedua didapat dari hasil destilasi pertama
didestilasikan kembali. Hasil destilasi berupa minyak.
Sifat fisik
Warna
Berat jenis
Kekentalan
Mudah atau sukar
terbakar
Nilai energi
Flash point/titik
nyala

Oli bekas

Minyak hasil
destilasi I
Hitam
Kuning jernih
0,8 ml/g
0,8 ml/g
120,45 g/cm detik 5,14 g/cm detik
Sukar terbakar
Mudah terbakar

Minyak hasil
destilasi II
Kuning Jernih
0,8 ml/g
5,39 g/cm detik
Mudah terbakar

- (tidak dihitung
karena sukar
terbakar)
-

16.800 J/g

16.800 J/g

80oC

98oC

Dari pengukuran oli bekas mempunyai sifat fisik sebagai berikut: warna
hitam, berat jenis 0,8 ml/g, kekentalan 0.768 g/cm detik, sukar terbakar, nilai
energi tidak diukur karena sukar terbakar. Karena oli bekas masih kental ia sukar
masuk kedalam pori-pori sumbu dan sumbu sukar terbakar, meskipun oli bekas
dibakar ia akan membakar sumbu dan menghabiskan sumbu. Karena kekentalan
oli bekas yang masih tinggi ia sukar menaiki pori-pori sumbu secara kapiler.
Oli bekas yang didestilasi mulai keluar minyaknya pada ujung alat destilasi
pada suhu 180oC. Dari hasil tabel penelitian bahwa Oli Bekas setelah didestilasi
meghasilkan minyak yang mempunyai sifat fisik lebih baik. Hasil desitilasi ini
menghasilkan minyak hasil destilasi pertama dan minyak hasil destilasi kedua.
Minyak destilasi kedua diperoleh dengan cara minyak destilasi pertama di
destilasi lagi. Secara sederhana diuji dengan memasukkan busa stereofoam ke
minyak hasil destilasi ini, stereofoam tidak larut atau hancur. Jadi ia bukan
termasuk bensin atau premium. Minyak hasil destilasi mempunyai bau
menyengat. Kedua minyak hasil destilasi mempunyai sifat tidak berbeda jauh.
Keduanya berwarna kuning jernih, kekentalannya atau viskositasnya 5,14 g/cm
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detik dan 5,39 g/cm detik. Minyak hasil destilasi kedua nya mudah terbakar dan
mempunyai nilai energi sebesar 16.800 J/g. Minyak hasil destilasi ini adalah
minyak dasar (base oil) pembuat oli atau minyak dasar penyusun oli. Dan zat
aditif pembuat oli tidak ikut terdestilasi atau zat aditif ini masih menempel didasar
alat destilasi/destilator. Nilai energi minyak hasil destilasi oli bekas sebesar 16.800
J/g, nilai ini setara dengan 16,8 MJ/kg, berat jenis minyak hasil destilasi keduanya
adalah 0,8 ml/g, minyak hasil destilasi mempunyai sifat mudah terbakar, flash
point atau titik nyala hasil destilasi oli bekas adalah 80oC dan 98oC. Minyak hasil
destilasi menjadi mudah terbakar karena minyak ini adalah senyawa organik yang
mana bila terkena oksigen menjadi mudah terbakar. Minyak ini bisa dijadikan
kembali base oil atau minyak dasar untuk pembuatan pelumas baru. Minyak hasil
destilasi juga bisa digunakan sebagai sumber energi baru yaitu bahan bakar
minyak atau bahan bakar terbarukan.
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BAB V KESIMPULAN
1.Oli bekas atau pelumas bekas bisa didestilasi dengan alat sederhana yang terbuat
dari kaleng biskuit bekas dan pipa besi yang dibentuk seperti huruf L.
2.Destilasi oli bekas menghasilkan minyak hasil destilasi dengan sifat fisik
sebagai berikut:berwarna kuning jernih, berbau menyengat, berat jenisnya 0,8
ml/g, kekentalannya atau viskositasnya 5,14 g/cm detik sampai 5,39 g/cm detik,
nilai energinya 16.800 J/g atau 16,8 MJ/kg,titik nyalanya 80oC sampai 98oC.
3.Minyak hasil destilasi ini bisa digunakan kembali sebagai bahan dasar pelumas
baru atau bahan bakar minyak/bahan bakar terbarukan.
4.Dengan mendaur ulang oli bekas sebagai bahan pelumas maka bisa menghemat
energi pembuatan base oil.
5. Dengan mendaur ulang oli bekas berarti turut menyelamatkan lingkungan hidup
dari pencemaran air dan pencemaran tanah yang diakibatkan pembuangan oli
bekas sembarangan.
SARAN
1.Dalam penelitian ini harus menggunakan alat timbangan digital yang lebih baik,
yang 2 angka dibelakang satuan gram. Sehingga pengukuran berat jenis,
kekentalan, dan nilai energi bahan bakar lebih tepat.
2.Karena destilasi meghasilkan asap maka harus digunakan alat keselamatan yang
bagus yaitu:masker yang mempunyai penyaring asap.
3.Destilasi oli bekas harus dilakukan ditempat terbuka bukan di
Laboratorium, supaya bau asap destilasi langsung menyebar ke udara bebas.
4.Dilakukan uji Laboratorium yang lebih lengkap dan detail untuk mengetahui
sifat fisika dan kimia minyak hasil destilasi. Sehingga minyak hasil destilasi ini
diketahui lebih pasti karakteristiknya.
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Lampiran
1. Hasil Pengukuran Berat Jenis Oli Bekas dan Minyak hasil Destilasi

Cairan
Berat (gram)
Oli Bekas
4
Minyak Destilasi1
4
Minyak Destilasi2
4

Volume (ml)
5
5
5

Berat Jenis (berat/volume)
0,8 g/ml= 0,8 g/cm3
0,8 g/ml= 0,8 g/cm3
0,8 g/ml= 0,8 g/cm3

2. Pengukuran Kekentalan Cairan
Berat 1 bola besi = 0,2 gram
Diameter bola besi = 0,4 cm jadi Jari-jari bola besi = 0,2 cm
Volume 1 bola besi = 4/3 x 22/7 x r3
= 4/3 x 3,14 x (0,2 cm)3
= 0,0334 cm3
Berat Jenis bola besi = 0,2 gram/ 0,0334 cm3 = 5, 98 g/cm3
Pengukuran waktu jatuh bola besi dalam selang bening sepanjang 30 cm
jarak bola jatuh
30 cm
30 cm
30 cm
waktu rata-rata
kecepatan rata-rata

Oli bekas

1 m, 16 d
1 m, 16 d
1 m, 28 d
80 d
30/80=
0,375 cm/d
m=menit, d=detik, md=milidetik

minyak destilasi minyak destilasi 2
1
3 d, 50 md
3 d, 86 md
3 d, 64 md
3 d, 52 md
3 d, 10 md
3 d, 37 md
3 d 41 md
3 d 58 md
30/3.41=
30/3.58 =
8,79 cm/d
8,37 cm/d

Dengan rumus kekentalan cairan di bawah ini didapat kekentalan cairan.
Viscositas =

2(ΔP)ga2
9v

Cairan

Kecepatan rata-rata Delta P ( ΔP )
Viskositas (g/cm detik)
bola besi jatuh
(perbedaan berat jenis
bola besi dan cairan)
Oli bekas
0,375 cm/detik
5,18 g/cm3
120,45 g/cm detik
Minyak destilasi ke-1
8,79 cm/detik
5,18 g/cm3
5,14 g/cm detik
Minyak destilasi ke-2
8,37 cm/detik
5,18 g/cm3
5,39 g/cm detik
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3. Penghitungan nilai Energi pada minyak hasil destilasi
Nilai energi pada minyak dihitung berdasarkan energi yang dibutuhkan untuk
memanaskan air sebanyak 100 ml hingga suhunya bertambah 40oC. Hasilnya
dibagi minyak berat yang terbakar, sehingga didapat nilai energi minyak hasil
destilasi J/g.
Energi (J) = berat air x kapasitas panas jenis air x kenaikan suhu
atau :
Q = m c Δt
karena berat 100 ml air = 100 gram, maka
Q = 100 gram x 4,2 x 40oC
= 16.800 J
Berat minyak yang terbakar
Percobaan
I
II
III
rata-rata

minyak destilasi I
1 gram
1 gram
1 gram
1 gram

minyak destilasi II
1 gram
1 gram
1 gram
1 gram

Karena berat minyak yang terbakar sama-sama 1 gram, maka nilai energi minyak
destilasi pergram adalah :
16.800 J/1 gram = 16.800 J/g.

28

profesorcilik.wordpress.com

4. Alat Destilasi dari kaleng biskuit

5. Oli Bekas Sepeda Motor
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6. Perbedaan Warna Oli Bekas dan Minyak Hasil Destilasi 1 dan 2

7. Menguji Minyak Destilasi Mudah atau sukarnya terbakar
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8. Percobaan Menentukan Nilai Energi Minyak hasil Destilasi
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