
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak yang 

dapat dikonsumsi, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). 

Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar, sehingga banyak hutan dan 

perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah 

penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia. Di Indonesia 

penyebarannya di daerah Aceh, Pantai Timur Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan 

Kalimantan.  

 

Gambar 1. Kelapa Sawit (Wikipedia, 2012) 

 

Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena 

keunggulan sifat yang dimilikinya, yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, 

mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, 
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mempunyai daya lapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam 

bidang kosmetik. Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah 

buah. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah 

menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. Kelebihan 

minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki 

kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin 

(Wikipedia, 2012). 

 

2.2 Tahap Pengolahan Kelapa Sawit 

Tandan buah segar (TBS) yang dipanen di kebun diangkut ke lokasi pabrik minyak 

sawit dengan menggunakan truk. Sebelum dimasukkan ke dalam Loading Ramp, 

tandan buah segar tersebut harus ditimbang terlebih dahulu pada jembatan 

penimbangan (weighting brigde). Perlu diketahui bahwa kualitas hasil minyak CPO 

yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi buah (TBS) yang diolah dalam 

pabrik, sedangkan proses pengolahan dalam pabrik hanya berfungsi menekan 

kehilangan di dalam pengolahannya. Sehingga kualitas hasil tidak semata-mata 

tergantung dari TBS yang masuk ke dalam pabrik.  

a. Perebusan 

Tandan buah segar setelah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam lori 

rebusan yang terbuat dari plat baja berlubang-lubang (cage) dan langsung 

dimasukkan ke dalam sterilizer yaitu bejana perebusan yang menggunakan uap 

air yang bertekanan antara 2.2 sampai 3.0 Kg/cm
2.

 Proses perebusan ini 
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dimaksudkan untuk mematikan enzim-enzim yang dapat menurunkan kuaiitas 

minyak. Disamping itu, juga dimaksudkan agar buah mudah lepas dari 

tandannya dan memudahkan pemisahan cangkang dan inti dengan keluarnya 

air dari biji. Proses ini biasanya berlangsung selama 90 menit dengan 

menggunakan uap air yang berkekuatan antara 280 sampai 290 Kg/ton TBS. 

Dengan proses ini dapat dihasilkan kondensat yang mengandung 0.5% minyak 

ikutan pada temperatur tinggi. Kondensat ini kemudian dimasukkan ke dalam 

Fat Pit. Tandan buah yang sudah direbus dimasukan ke dalam thresher dengan 

menggunakan Hoisting Crane. 

 

b. Perontokan Buah dari Tandan  

Padatahapan ini, buah yang masih melekat pada tandannya akan dipisahkan 

dengan menggunakan prinsip bantingan sehingga buah tersebut terlepas 

kemudian ditampung dan dibawa oleh Fit Conveyor ke Digester. Tujuannya 

untuk memisahkan brondolan (fruilet) dari tangkai tandan. Alat yang 

digunakan disebut thresher dengan drum berputar (rotari drum thresher). Hasil 

stripping tidak selalu 100%, artinya masih ada brondolan yang melekat pada 

tangkai tandan, hal ini yang disebut dengan USB (Unstripped Bunch). Untuk 

mengatasi hal ini, maka dipakai sistem “Double Threshing”. Sistem ini bekerja 

dengan cara janjang kosong/EFB (Empty Fruit Bunch) dan USB yang keluar 

dari thresher pertama, tidak langsung dibuang, tetapi masuk ke thresher kedua 

yang selanjutnya EFB dibawa kevtempat pembakaran (incinerator) dan 

dimanfaatkan sebagai produk samping. 
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c. Pengolahan Minyak dari Daging Buah 

Brondolan buah (buah lepas) yang dibawa oleh Fruit Conveyor dimasukkan ke 

dalam Digester atau peralatan pengaduk. Di dalam alat ini dimaksudkan 

supaya buah terlepas dari biji. Dalam proses pengadukan (Digester) ini 

digunakan uap air yang temperaturnya selalu dijaga agar stabil antara 80
°
 – 

90°C. Setelah massa buah dari proses pengadukan selesai kemudian 

dimasukkan ke dalam alat pengepresan (Screw Press) agar minyak keluar dari 

biji dan fibre. Untuk proses pengepresan ini perlu tambahan panas sekitar 10% 

s/d 15% terhadap kapasitas pengepresan. Dari pengepresan tersebut akan 

diperoleh minyak kasar dan ampas serta biji. 

Sebelum minyak kasar tersebut ditampung pada crude oil tank, harus dilakukan 

pemisahan kandungan pasirnya pada Sand Trap yang kemudian dilakukan 

penyaringan (Vibrating Screen). Sedangkan ampas dan biji yang masih 

mengandung minyak (oil sludge) dikirim ke pemisahan ampas dan biji 

(Depericarper). Dalam proses penyaringan minyak kasar tersebut perlu 

ditambahkan air panas untuk melancarkan penyaringan minyak tersebut. 

Minyak kasar (Crude Oil) kemudian dipompakan ke dalam decenter guna 

memisahkan solid dan liquid. Pada fase cair yang berupa minyak, air dan masa 

janis ringan ditampung pada countinuous settling tank, minyak dialirkan ke oil 

tank dan pada fase berat (sludge) yang terdiri dari air dan padatan terlarut 

ditampung ke dalam sludge tank yang kemudian dialirkan ke sludge separator 

untuk memisahkan minyaknya. 
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d. Proses Pemurnian Minyak 

Minyak dari oil tank kemudian dialirkan ke dalam oil purifer untuk 

memisahkan kotoran/solid yang mengandung kadar air. Selanjutnya dialirkan 

ke vacuum drier untuk memisahkan air sampai pada batas standard. Kemudian 

melalui sarvo balance, maka minyak sawit dipompakan ke tangki timbun (Oil 

Storage Tank). 

 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Pengolahan Kelapa Sawit  

          (Rizky Kurnia, 2011) 

2.3 Jenis dan Potensi Limbah Kelapa Sawit 

Jenis limbah kelapa sawit pada generasi pertama adalah limbah padat yang terdiri 

dari tandan kosong, pelepah, cangkang dan lain-lain. Sedangkan limbah cair yang 

terjadi pada in house keeping. Limbah padat dan limbah cair pada generasi 
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berikutnya dapat dilihat pada Gambar 3. Pada Gambar tersebut terlihat bahwa 

limbah yang terjadi pada generasi pertama dapat dimanfaatkan dan terjadi limbah 

berikutnya. Terlihat potensi limbah yang dapat dimanfaatkan sehingga mempunyai 

nilai ekonomi yang tidak sedikit. Salah satunya adalah potensi limbah dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber unsur hara yang mampu menggantikan pupuk sintetis 

(Urea, TSP dan lain-lain). 

 

Gambar 3. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit (Rizky Kurnia, 2011) 
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Tabel 1. Jenis, Potensi dan Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit  (Rizky 

Kurnia, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Limbah padat tandan kosong (TKS) merupakan limbah padat yang jumlahnya 

cukup besar yaitu sekitar 6 juta ton yang tercatat pada tahun 2004, namun 

pemanfaatannya masih terbatas. Limbah tersebut selama ini dibakar dan sebagian 

ditebarkan di lapangan sebagai mulsa. Persentasi tankos tehadap TBS sekitar 20% 

dan setiap ton tankos mengandung unsur hara N, P, K, dan Mg berturut-turut setara 

3 kg urea, 0,6 kg CIRP, 12 kg MOP, dan 2 kg kieserit.  

 

Dengan demikian dari satu unit PKS kapasitas olah 30 ton TBS/jam atau 600 ton 

TBS/hari akan menghasilkan pupuk N, P, K, Mg berturut-turut setara dengan 360 

kg urea, 72 kg CIRP, 1.440 kg MOP, dan 240 kg kiserit. 
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    Gambar 4. Hasil Pengolahan Tandan Buah Segar  (Rizky Kurnia, 2011) 

 

2.4 Pengelolaan Limbah Cair 

a. Karakteristik Limbah Cair Industri Kelapa Sawit 

Pada proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, selain menghasilkan minyak 

sawit tetapi juga menghasilkan limbah cair, di mana air limbah tersebut berasal 

dari:  

1. Hasil kondensasi uap air pada unit pelumatan (digester) dan unit pengempaan 

(pressure). Injeksi uap air pada unit pelumatan bertujuan mempermudah 

pengupasan daging buah, sedangkan injeksi uap bertujuan mempermudah 

pemerasan minyak. Hasil kondensasi uap air pada kedua unit tersebut 

dikeluarkan dari unit pengempaan. 

2. Kondensat dari depericarper, yaitu untuk memisahkan sisa minyak yang 

terikut bersama batok/cangkang 
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3. Hasil kondensasi uap air pada unit penampung biji/inti. Injeksi uap ke dalam 

unit penampung biji bertujuan memisahkan sisa minyak dan mempermudah 

pemecahan batok maupun inti pada unit pemecah biji 

4. Kondensasi uap air yang berada pada unit penampung atau penyimpan inti 

5. Penambahan air pada hydrocyclone yang bertujuan mempermudah pemisahan 

serat dari cangkang. 

6. Penambahan air panas dari saringan getar, yaitu untuk memisahkan sisa 

minyak dari ampas. 

Limbah cair kelapa sawit mengandung konsentrasi bahan organik yang relatif 

tinggi dan secara alamiah dapat mengalami penguraian oleh mikroorganisme 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Limbah cair kelapa sawit 

umumnya berwarna kecoklatan, mengandung padatan terlarut dan tersuspensi 

berupa koloid dan residu minyak dengan kandungan BOD tinggi. 

 Berdasarkan hasil analisa pada tabel 2 menunjukkan bahwa limbah cair industri 

kelapa sawit bila dibuang ke pengairan sangat berpotensi untuk mencemari 

lingkungan, sehingga harus diolah terlebih dahulu sebelum di buang ke perairan. 

Pada umumnya industri kelapa sawit yang berskala besar telah mempunyai 

pengolahan limbah cair. 
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Tabel 2. Karakteristik Limbah Cair Kelapa Sawit  (Rizky Kurnia, 2011) 

No. Parameter Hasil Pengujian 

1 BOD (mg/l) 25.000 mg/l 

2 COD (mg/l) 10.000 mg/l 

3 Minyak dan lemak 8370 

4 pH 5 

5 TSS 21.270 mg/l 

6 Temperatur 50  

 

b. Proses Pengolahan Limbah Cair Industri Kelapa Sawit 

Teknik pengolahan limbah cair industri kelapa sawit pada umumnya 

menggunakan metode pengolahan limbah kombinasi. yaitu dengan sistem proses 

anaerobik dan aerobik. Limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kemudian 

dialirkan ke bak penampungan untuk dipisahkan antara minyak yang terikut dan 

limbah cair. Setelah itu maka limbah cair dialirkan ke bak anaerobik untuk 

dilakukan proses anaerobik.  

Pengolahan limbah secara anaerobik merupakan proses degradasi senyawa 

organik seperti karbohidrat, protein dan lemak yang terdapat dalam limbah cair 

oleh bakteri anaerobik tanpa kehadiran Oksigen menjadi biogas yang terdiri dari 

CH4 (50-70%), serta N2, H2, H2S dalam jumlah kecil. Waktu tinggal limbah cair 

pada bioreactor anaerobik adalah selama 30 hari. 
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Tabel 3. Karakteristik Air Hasil Olahan Setelah Proses Anaerobik (Rizky 

Kurnia, 2011) 

No. Parameter Hasil Pengujian 

1 BOD (mg/l) 1890 mg/l 

2 COD (mg/l) 3025 mg/l 

3 TSS (mg/l) 5579 mg/l 

4 pH 7 

5 TDS 7890 mg/l 

6 Temperatur 30 C 

 

Berdasarkan hasil analisa di atas menunjukkan bahwa proses anaerobik dapat 

menurunkan kadar BOD dan COD limbah cair sebanyak 70 %. Setelah 

pengolahan limbah cair secara anaerobik dilakukan pengolahan limbah cair 

dengan proses aerobic selama 15 hari. Pada proses pengolahan secara aerobik 

menunjukkan penurunaan kadar BOD dan Kadar COD adalah sebesar 15 %, 

dapat dilihat pada tabel 4. 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel 4 di bawah ini, menunjukkan bahwa air 

hasil olahan telah dapat dibuang ke perairan, tetapi tidak dapat digunakan 

sebagai air proses dikarenakan air hasil olahan tersebut masih mempunyai warna 

kecoklatan. 
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Tabel 4. Karakteristik Air Hasil Olahan Setelah Proses Aerobik (Rizky Kurnia, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pemanfaatan Limbah cair “CPO parit” untuk pembuatan biodiesel 

CPO parit merupakan limbah cair hasil proses pengolahan kelapa sawit yang 

dapat mencemari air dan tanah. Namun, dengan adanya proses pengolahan CPO 

parit menjadi biodiesel maka CPO parit tersebut menjadi lebih bermanfaat. CPO 

parit memiliki kandungan CPO yang relatif sedikit yaitu sekitar 2% dari jumlah 

CPO keseluruhan yang dihasilkan. Adapun alur proses pengutipan CPO parit 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil bawah dari alat centrifuge yang berupa campuran air, kotoran, dan 

minyak pada pengolahan CPO, mengalir ke parit-parit pembuangan 

2. Aliran ini berkumpul di suatu tempat yang disebut pad feed I yang dilengkapi 

dengan mesin pengutip minyak 

No. Parameter Hasil Analisa 

1 BOD (mg/l) 189 mg/l 

2 COD (mg/l) 453,75 mg/l 

3 TSS (mg/l) 3023 mg/l 

4 pH 7 

5 TDS 6060 mg/l 

6 Temperatur 30 C 
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3. Minyak yang terkumpul oleh mesin dialirkan pada tangki penampungan 

minyak untuk diproses kembali 

4. Sisa minyak yang tidak terkumpul pada mesin pengutip minyak, dialirkan 

menuju kolam pad feed II yang mengandung partikel kotoran yang sangat 

banyak 

5. Kemudian aliran slurry (air, lumpur yang terbawa, minyak) ini dikumpulkan 

pada kolam penampungan minyak terakhir yang dilengkapi dengan mesin 

rotor yang berputar untuk memerangkap minyak lalu dialirkan ke tangki 

pengumpul minyak. Minyak inilah yang kemudian disebut dengan CPO parit. 

Komposisi yang terdapat dalam minyak CPO parit terdiri dari trigliserida – 

trigliserida (mempunyai kandungan terbanyak dalam minyak nabati), asam 

lemak bebas /FFA, monogliserida, dan digliserida, serta beberapa komponen – 

komponen lain seperti phosphoglycerides, vitamin, mineral, atau sulfur. 

Salah satu alternatif pengolahan CPO parit adalah dengan mengolahnya menjadi 

biodiesel. Pembuatan biodiesel dengan bahan baku CPO parit sebagai sumber 

energi terbarukan adalah suatu pemanfaatan yang relatif baru. Hal ini dapat 

menjadi solusi akan krisis energi saat ini, mengingat penggunaan CPO menjadi 

biodiesel sebagai alternatif energi terbaharukan cukup mengganggu pasokan 

untuk keperluan industri lain yang berbasiskan CPO misalnya industri minyak 

goreng, margarin, surfaktan, industri kertas, industri polimer dan industri 

kosmetik. 
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d. Proses Pembuatan Biodiesel CPO parit 

Ada beberapa proses pengolahan biodiesel berbasis CPO parit, di antaranya 

adalah esterifikasi dan transesterifikasi yang termasuk dalam proses alkoholisis. 

Proses esterifikasi dilakukan cukup dengan satu tahap untuk menghilangkan 

kadar FFA berlebih di dalam CPO parit sedangkan proses transesterifikasi 

dilakukan dengan dua tahap karena tahap pertama transesterifikasi masih 

menyisakan jumlah trigliserida yang cukup banyak pada akhir reaksi 

transesterifikasi I. Sebelum melakukan reaksi esterifikasi, CPO parit yang akan 

direaksikan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sentrifuse untuk memisahkan 

kotoran padat (total solid) dan air dari CPO parit sehingga tidak mengganggu 

reaksi esterifikasi nantinya.  

Proses esterifikasi yaitu mereaksikan methanol (CH3OH) dengan CPO parit 

dengan bantuan katalis asam yaitu asam sulfat (H2SO4). Dalam pencampuran ini, 

asam lemak bebas akan bereaksi dengan methanol membentuk ester. 

Pencampuran ini menggunakan perbandingan rasio molar antara FFA dan 

methanol yaitu 1 : 20, dengan jumlah katalis asam sulfat yang digunakan adalah 

0,2% dari FFA. Kadar methanol yang digunakan adalah 98% sedangkan kadar 

asam sulfat yaitu 97%. Reaksi berlangsung selama 1 jam pada suhu 63
0
C dengan 

konversi 98%. Kemudian sebelum diumpankan ke reaktor transesterifikasi, hasil 

reaksi dipisahkan dalam sentrifuse selama 15 menit. Lapisan ester, trigliserida, 

dan FFA sisa diumpankan ke reaktor transesterifikasi sedangkan air, methanol 

sisa, dan katalis diumpankan ke methanol recovery. 
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Pada proses transesterifikasi I dan II prinsip kerjanya sama yaitu mencampurkan 

kalium hidroksida (KOH) dan metanol (CH3OH) dengan hasil reaksi pada 

esterifikasi. Proses transesterifikasi ini melibatkan reaksi antara trigliserida 

dengan methanol membentuk metil ester. Adapun perbandingan rasio molar 

trigliserida dengan methanol adalah 1 : 6 dan jumlah katalis yang digunakan 

adalah 1% dari trigliserida. Kadar KOH yang digunakan untuk reaksi ini adalah 

99% yang biasa dijual di pasar-pasar bahan kimia (Rizky Kurnia, 2011). 

Semakin tinggi kemurnian dari bahan yang digunakan akan meningkatkan hasil 

yang dicapai dengan kualitas yang tinggi pula. Hal ini berhubungan erat dengan 

kadar air pada reaksi transesterifikasi. Adanya air dalam reaksi akan 

mengganggu jalannya reaksi transesterifikasi. Lama reaksi transesterifikasi 

adalah 1 jam, suhu 63
0
C dengan yield 98%.  

Hasil reaksi transesterifikasi I dimasukkan terlebih dahulu ke sentrifuse sebelum 

diumpankan ke reaktor transesterifikasi II. Di sini terjadi lagi pemisahan antara 

lapisan atas berupa metil ester, sisa FFA, sisa trigliserida, dan sisa metanol 

dengan lapisan bawah yaitu gliserol, air, dan katalis asam maupun basa. 

Kemudian proses dilanjutkan ke tahap pencucian biodiesel. Temperatur air 

pencucian yang digunakan sekitar 60°C dan jumlah air yang digunakan 30% dari 

metil ester yang akan dicuci. Tujuan pencucian itu sendiri adalah agar senyawa 

yang tidak diperlukan (sisa gliserol, sisa metanol, dan lain-lain) larut dalam air. 

Kemudian hasil pencucian dimasukkan ke dalam centrifuge untuk memisahkan 
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air dan metal ester berdasarkan berat jenisnya. Selanjutnya adalah proses 

pengeringan metil ester dengan menggunakan evaporator yang bertujuan untuk 

menghilangkan air yang tercampur di dalam metal ester. Pengeringan dilakukan 

lebih kurang selama 15 menit dengan temperatur 105°C. Keluaran evaporator 

didinginkan untuk disimpan ke dalam tangki penyimpanan biodiesel. 

2.5 Pengolahan Limbah Padat 

a. Tandan Kosong Sawit (TKS) sebagai Kompos dan Pupuk Organik 

Sebelum melakukan pengkomposan tankos (Tandan Kosong), bahan baku ini 

dirajang terlebih dahulu dengan ukuran antara 3-5 cm dengan memakai mesin 

rajang agar dekomposisi dapat dipercepat. Penguraian bahan organik tergantung 

kepada kelembaban lingkungan. Kelernbaban optimum antara 50-60%, dan jika 

kadar air bahan >85%, perlu ditambahkan aktifator untuk mengurangi kadar air, 

agar masa fermentasi lebih cepat. Selanjutnya dilakukan pengaturan pH antara 

6,8-7,5. 

Kompos merupakan limbah padat yang mengandung bahan organik yang telah 

mengalami pelapukan, dan jika pelapukannya berlangsung dengan baik disebut 

sebagai pupuk organik. Inokulum yang digunakan dapat berasal dari bakteri 

yang diisolasi atau kotoran ternak sebanyak 15-20%, dan dicampurkan dengan 

pupuk urea sebagai sumber nitrogen, lalu diaduk secara merata dengan tankos. 

Limbah padat ini kemudian dimasukkan ke dalam fermentor yang disebut tromol 

dengan kapasitas 3 m
3
. Waktu fermentasi berlangsung cukup lama yaitu antara 
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14-21 hari dengan menggunakan bakteri mesofil dan termofil. Tromol diputar 

selama 5-7 jam perhari dengan kecepatan 2-3 rpm, dan suhu fermentasi antara 

45-60
o
C. 

Pemutaran tromol bertujuan untuk mempercepat homogenasi dan penguraian 

bahan organik majemuk menjadi bahan organik sederhana. Setelah fermentasi, 

dan limbah mengalami biodegradasi menjadi kompos, lalu dikeluarkan dari 

dalam tromol, dan selanjutnya ditimbun dengan ketinggian 1 meter, atau volume 

1 m
3
. Tinggi rendahnya timbunan ini berpengaruh terhadap suhu fermentasi 

selama penimbunan. Fermentasi di tempat terbuka ini masih berlangsung antara 

5-7 hari pada suhu antara 60-70
°
C. Selanjutnya timbunan kompos ditebarkan 

pada hamparan yang cukup luas untuk menurunkan suhunya, dan diayak dengan 

ukuran tertentu dan dikering anginkan. 

b. Pembuatan Papan Partikel dari Sabut Kelapa Sawit 

Sabut kelapa sawit merupakan salah satu limbah terbesar yang dihasilkan dalam 

proses pengolahan minyak sawit. Kebanyakan limbah berupa sabut ini biasanya 

hanya dijadikan bahan bakar, dibuang atau ditimbun di dalam tanah saja. Sabut 

kelapa sawit ini bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan papan partikel yang 

berarti bisa mengatasi masalah pembuangan limbah sabut kelapa sawit sekaligus 

memberikan nilai tambah secara ekonomi.  

MInyak yang terdapat pada sabut kelapa sawit dapat mengganggu proses 

perekatan dalam pembuatan papan partikel. Oleh karena itu kadar minyak harus 
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dikurangi seminimal mungkin. Pengurangan kadar minyak dapat dilakukan salah 

satunya dengan memasak sabut kelapa sawit dalam larutan NaOH 10% selama 1 

jam. 

c. Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Sawit 

Kertas adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan modern. Peranannya 

sangat penting baik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebudayaan 

maupun untuk keperluan industri, rumah tangga serta keperluan lain yang sesuai 

dengan kemajuan zaman. Pemanfaatan sabut kelapa sawit merupakan alternatif 

bahan baku bagi pabrik-pabrik kertas untuk hasilkan kertas HVS, doorslag, 

manila, karton, duplicator/cycto style dan lain-lain.  

d. Pembuatan Arang Aktif dari Cangkang Kelapa Sawit 

Pembuatan arang aktif dari cangkang kelapa sawit menggunakan proses 

karbonisasi dan aktifasi. Proses karbonisasi bertujuan untuk menghilangkan 

senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam bentuk unsur-unsur non karbon, 

hidrogen dan oksigen. Proses karbonasi dipengaruhi oleh pemanasan dan 

tekanan. Semakin cepat pemanasan semakin sukar diamati tahap karbonasi dan 

rendemen arang yang dihasilkan lebih rendah sedangkan semakin tinggi tekanan 

semakin besar rendemen arang. 

Sedangakan proses aktifasi bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dengan 

adsorbsi karbon dengan cara menghilangkan senyawa karbon pada permukaan 

karbon yang tidak dapat dihilangkan pada proses karbonasi. Proses aktifasi dapat 
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dilakukan secara kimia menggunakan aktifator HNO3 1% atau dapat juga 

dilakukan proses dehidrasi dengan garam mineral seperti MgCL2 10% dan ZnCl2 

10%. Manfaat arang aktif diantaranya adalah bahan bakar alternatif, zat 

penghilang bau, pengontrol kelembaban yang efektif, industri rumah tangga, dan 

pemanasan di industri peternakan (Rizky Kurnia Widiantoko, 2011).
 

2.6 Pengertian Bejana Tekan 

Bejana tekan (Pressure Vessel) adalah tempat penampungan suatu fluida baik 

berupa cair maupun gas dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfir, 

pada umumnya sampai dengan 15.000 Psi. Bejana tekan pada umumnya bekerja 

pada suhu antara -350
o
F hingga di atas 1000

o
F, dengan kapasitas yang sangat besar 

hingga 95.000 gallon. Sehingga dapat pula digunakan sebagai ketel uap (Boiler), 

alat pertukaran panas (Heat exchanger), Air receiver, bejana penyimpanan fluida 

baik udara, maupun cairan. 

 

Gambar 5. CS Pressure Vessel G-95 (Sandi Praspa,  2010) 
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Pressure vessel paling sering digunakan sebagai media penampung fluida cairan, 

uap air, atau gas pada tingkatan tekanan lebih besar dari tekanan udara. Pressure 

vessel menampung suatu unsur yang digunakan secara luas untuk berbagai aplikasi 

industri yang mencakup bahan kimia, farmasi, makanan dan minuman, minyak dan 

bahan bakar, industri nuklir, dan industri plastik. Bejana tekan dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan kontruksi dan bentuk, ukuran 

dan penggunaannya. Bejana tekan dibuat sesuai dengan ASME Boiler & Pressure 

Vessel Code Sec. VIII Divisi 1, Divisi 2 atau Divisi 3, atau Pressure Vessel Code 

lain yang diakui, atau telah disetujui oleh pihak yang berwenang. 

 

2.7 Klasifikasi Bejana Tekan  

Klasifikasi bejana tekan dibagi menurut posisi atau tata letak bejana tekan yang 

terdiri dari dua macam posisi yaitu: 

1.  Posisi Vertikal 

Posisi vertikal yaitu posisi tegak lurus terhadap sumbu netral axis,  di mana 

posisi ini banyak digunakan di dalam instalasi anjungan minyak lepas pantai 

(offshore), yang tidak mempunyai tempat yang tidak begitu luas. Jenis bejana 

tekan ini banyak difungsikan sebagai jenis 2-phase, yaitu pemisahan antara 

minyak mentah dan gas saja yang mana pada penggunaan bejana tekan pada 

posisi vertikal ini hasil utama yang akan diproses adalah gas dan cair sehingga 

gas yang akan dihasilkan lebih kering (dry gas) dibandingkan dengan separator 

pada posisi horizontal.  
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   Gambar 6. Bejana tekan posisi vertikal (Sandi Praspa,  2010) 

2. Posisi horizontal 

Bejana tekan pada posisi horizontal banyak ditemukan dan digunakan pada 

ladang sumur minyak di daratan karena mempunyai kapasitas produksi 

yang lebih besar. Jenis bejana tekan dengan posisi horizontal ini biasanya 

berfungsi sebagai separator 3-phase, yaitu pemisahan antara minyak 

mentah (crude oil), air (water), dan gas. 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 7. Bejana tekan posisi horizontal (Sandi Praspa,  2010) 
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Sedangkan untuk klasifikasi bejana tekan secara umum dapat dilihat pada gambar 

8, sebagai berikut: 

 

 

Gambar 8. Klasifikasi Bejana Tekan Secara Umum (Sandi Praspa,  2010) 

 

1.8 Fungsi Bejana Tekan 

Berdasarkan fungsi dan pemakaiannya, bejana tekan dibagi, antara lain: 

1. Tangki penyimpanan bahan bakar 

Bejana tekan dapat difungsikan sebagai alat penyimpan atau penampung bahan 

bakar cair maupun gas, untuk besar dan ukuran dari tangki penyimpan bahan 
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bakar tergantung dari kapasitas  yang direncanakan berdasarkan kebutuhan, 

berapa lama bahan bakar tersebut akan digunakan atau disimpan. 

 

2. Boiler 

Boiler adalah salah satu jenis dari bejana tekan, biasanya digunakan sebagai 

media penyimpan uap, hasil dari penguapan air yang telah dipanaskan, sebelum 

uap tersebut digunakan untuk menggerakan turbin. 

 

3. Tabung kompresor 

Tabung kompresor ini merupakan juga salah satu jenis bejana tekan yang 

berfungsi sebagai penampung udara yang bertekanan atau  di kompresikan. 

 

4. Water pressure tank  

Water pressure tank merupakan salah satu jenis bejana tekan yang berfungsi 

sebagai penyimpan air yang bertekanan, yang dapat di alirkan melalui pipa-pipa 

penyalur, di mana dari water pressure tank ini dapat diinjeksikan ke dalam suatu 

system yang tekanannya lebih rendah dari tekanan atmosfer.
  

 

2.9  Bagian-Bagian Utama Bejana Tekan 

Bagian-bagian utama dari bejana tekan antara lain: 

1. Kepala bejana tekan yaitu sebagai penutup bagian samping atau bawah dan atas 

dari suatu bejana tekan tersebut. Bentuk dari kepala bejana ini adalah setengah 

lingkaran atau ellipsoidal 2:1. Tebal plat dari kepala bejana ini tergantung dari 
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hasil perhitungan yang ditentukan dan karakteristik fluida yang akan di proses di 

dalam bejana tekan.  

 

Kepala bejana tekan ini dapat dihubungkan dengan dinding bejana tekan dengan 

cara pengelasan, di mana ukuran diameter dari kepala bejana tekan harus sama 

dengan ukuran dinding bejana tekan, untuk ketebalan kepala bejana tekan lebih 

tipis sedikit dibandingkan dengan ketebalan dinding, sedangkan untuk jenis 

material yang digunakan sama dengan material yang digunakan pada dinding. 

Cara pembuatan dari kepala bejana tekan dengan cara punch dish. 

 

Gambar 9. Contoh Kepala Bejana Tekan (Zaldi Tri Satria, 2011) 

Khusus untuk torispherical head dibagi menjadi dua yaitu flanged standard dished dan 

flanged shallow dished head. Digunakan untuk bejana horizontal yang digunakan untuk 

menyimpan cairan yang mudah menguap (volatile) seperti : naphta, bensin, dan alkohol. 

Jika digunakan head diameter < diameter shell maka digunakan flangeds standard dished. 

Sedangkan jika digunakan diameter head > lebih besar dari pada diameter shell maka 

digunakan flanged shallow dished heads.  
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        Gambar 10. Flanged Standard Dished and Flanged Shallow 

2. Dinding (shell), berbenruk silinder yang dapat menahan tekanan dari dalam 

maupun tekanan dari luar. Tebalnya dinding tergantung dari hasil perhitungan dan 

dari karekteristik fluida yang akan diproses di dalam bejana tersebut, di mana 

dinding bejana terbuat dari plat baja yang diroll dan dibentuk menjadi suatu 

diameter lingkaran yang berbentuk tabung, pada ujung-ujung arah horizontal  di 

sambungkan dengan cara pengelasan. Ukuran dan diameter dari dinding bejana 

tekan dapat disesuaikan dengan hasil perhitungan kapasitas dan volume fluida yang 

akan diproses untuk dipisahkan di dalam alat pemisah ini.  

 

3. Lubang orang (manhole), yaitu suatu lubang yang berfungsi untuk keluar masuknya 

orang untuk membersihkan atau merawat. Besar  dan ukuran dapat ditentukan 

sesuai ukuran badan orang dewasa yaitu sekitar 20”-24” atau 500mm-600mm untuk 

diameter lubangnya, untuk rating ditentukan sesuai dengan dari nosel inlet atau 

outlet dari bejana tekan yang akan direncanakan. 

 

 

Gambar 10. Lubang Orang (Manhole) (Zaldi Tri Satria, 2011) 
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4. Penyangga (saddle), yaitu penyangga berbentuk saddle yang direncanakan 

berdasarkan bentuk ½ lingkaran yang di tempatkan pada bagian bawah dinding 

bejana tekan yang berbentuk silinder, yang berfungsi sebagai penyangga bejana 

tekan. Sebagian besar vessel horizontal di tumpu oleh dua buah saddle dengan 

sudut kontak 120
O 

 (Sandi Praspa, 2010). 

 

Gambar 11. Saddle (Zaldi Tri Satria, 2011) 

Penyangga (saddle) terdiri dari dua tipe yaitu: 

a. Penyangga permanen (fix saddle) yaitu di pasang di salah satu sisi separator 

dan disambung dengan cara pengelasan, sedangkan bagian satu sisi (bawah) 

disediakan lubang baut guna untuk menyambung penyangga tersebut dengan 

cara dipasang baut untuk menghubungkan dengan pondasi atau kedudukan 

saddle. 

b. Penyangga peluncur (sliding saddle) yaitu cara penyambungan sama dengan 

bejana tekan (sama pada poin “a” sebelumnya). Sedangkan sistem 

penyambung dengan penyangga juga menggunakan baut dengan cara 

pemasangan diberi renggangan (sliding), ini berfungsi sebagai peluncur 

sewaktu-waktu adanya pertambahan panjang pada separator akibat adanya 
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tegangan tarik yang timbul akibat adanya tekanan dan temperatur yang 

diakibatkan dari bagian dalam bejana dan untuk menghindari terjadinya pecah 

atau keretakan pada dinding bejana tekan. 

 

5. Nosel atau flanges yaitu berfungsi sebagai penghubung antara bejana tekan itu 

sendiri dengan proses pemipaan aliran fluida yang akan di alirkan keluar masuk 

(nosel outlet inlet) dari dan ke bejana tekan itu sendiri, dari dan keproses 

lanjutan ke dalam sistem pemipaan atau interface dengan alat-alat instrument 

pendukung lainnya. 

 

Gambar 12. Nozzel (Zaldi Tri Satria, 2011) 

Smbol-simbol penunjuk yang ada pada nozzle sebagai referensi untuk 

menghitung nozzle adalah seperti gambar berikut: 

             

 

  

 

 

 

      Gambar 13. Bagian – bagian nozzel (Zaldi Tri Satria, 2011) 
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6. Reinforcement Pad merupakan penguat yang diletakkan di sekeliling nozzle dan 

di atas shell atau head, sebagai kompensasi atas daerah yang hilang karena 

adanya lubang yang dipakai untuk penyambungan suatu nozzle. 

 

 

 

Gambar 14. Reinforcement Pad (Megyesy, 1972) 

7. Lifting lug adalah bagian dari vessel yang berfungsi sebagai tempat untuk 

mengaitkan alat pemindah yang biasanya berupa crane. Perhitungan lifting lug 

didasarkan pada tiga macam kekuatan yaitu kekuatan lubang lug, kekuatan kaki 

lug dan kekuatan las lug. Lifting lug harus dapat menahan berat vessel dalam 

keadaan kosong ditambah dengan berat saddle (Zaldi Tri Satria. 2011). 

 

Gambar 15. Lifting lug (Zaldi Tri Satria, 2011) 

 

2.10 Perhitungan Desain Bejana Tekan 

1. Diameter bejana 

Dengan kapasitas atau volume produksi yang telah ditentukan, maka dapat 

dihitung diameter silinder luar dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

V = π r2 Lb  ...............................................................................................  (1) 
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Dimana: 

ρ =
m

V
     .........................................................................................  (2) 

(Sandi Praspa, 2010) 

2. Densitas Bejana Tekan 

ρ = 
G - Go

Vt
+ 0,0012 ..........................................................................  (3) 

(Agus Sundaryono, 2010) 

3. Perancangan shell dan head 

a. Pemilihan Material 

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam mendesain shell dan head adalah 

pemilihan material plat yang akan digunakan. Dalam pemilihan tersebut harus 

diperhatikan ketahanan korosi bahan terhadap fluida yang akan digunakan 

dan pada range suhu berapa material tersebut aman beroperasi. Setelah 

menentukan materialnya, dari table material properties akan didapatkan nilai 

tegangan maksimum yang didizinkan (S) dan modulus young elastisitasnya 

(E) dari material tersebut. 

 

b. Perhitungan pada silinder shell 

Shell merupakan komponen utama pada bejana tekan. Pada proses 

perancangan sebuah vessel yang besar diperlukan lebih dari satu plat baja yng 



34 
 

kemudian disambung dengan cara pengelasan. Namun, sebelumnya kita harus 

mengetahui tebal shell yang didesain. 

Tebal (t) dan tekanan (p) shell pada dimensi bagian dalam, dengan P ≤ 

0.385SE atau t ≤ 0.5Ri 

 t = 
PR

SEj - 0.6P
    .................................................................................            (3) 

P = 
SEj  t

R + 0.6t
    ....................................................................................           (4) 

 

Gambar 16. Silinder shell untuk dimensi bagian dalam (Megyesy, 1972) 

 Tebal (t) dan tekanan (p) shell pada dimensi bagian luar, dengan P ≤ 

1.25SE atau t ≤ 0.5Ri 

 t = 
PR

SEj + 0.4P
    .................................................................................    (5) 

P = 
SEj t

R + 0.4t
    ......................................................................................        (6) 

 

Gambar 17. Silinder shell untuk dimensi bagian luar (Megyesy, 1972) 
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Untuk menentukan tebal plat harga dari persamaan ditambahkan dengan harga 

faktor korosi (CA) dalam satuan inci. Setelah itu, diambil nilai terbesar antara 

tebal bagian dalam atau tebal bagian luar (Megyesy, 1972).
 
 

c. Analisa Tegangan Pada Shell  

Biasanya bentuk dari pressure vessel industri terdiri dari beberapa bentuk 

seperti spherical dan cylindrical dengan bentuk head hemispherical, semi 

ellipsoidal conical, torispherical atau bentuk flat head. Pada bidang teknik 

bahan dari shell dianggap bentuk tipis apabila ketebalan diding lebih kecil 

bila dibandingkan dengan diameter dan panjangnya serta rasio ketebalan 

dinding terhadap jari-jari dari kurva, yaitu : R/t ≥ 10, dengan R adalah jari-jari 

bejana dan t adalah tebal dinding bejana. Hal ini juga berarti tensile, 

compressive atau tegangan geser dihasilkan oleh beban eksternal pada 

ketebalan dinding shell dan dapat diasumsikan distribusinya sama untuk 

seluruh tebal dinding vessel. Pada perencanaan ini tipe shell yang dipakai 

adalah cylindrical shell dengan tekanan internal.  

 

Pada shell silindris, tekanan akan berbagi secara merata pada setiap dinding. 

Tegangan yang terjadi pada shell dengan tekanan internal P dapat dihitung 

dari kesetimbangan statis.  

Besarnya longitudinal stress dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut: 

 σ1 = 
PD

2t
  .............................................................................................  (7) 
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Sedangakan circumferential stress yang terjadi: 

 σ2 =
PD

4t
 ...............................................................................................  (8) 

 

Gambar 18. Stress Pressure Vessel (Khurmi, 1991) 

 

Circumferential Joint atau Longitudinal stress (σ1) dan Longitudinal joint 

atau Circumferential stress (σ2) merupakan tipe sambungan dan jenis tekanan 

yang terjadi pada daerah shell (Brownell, 1959). 

 

d. Tekanan Kerja Maksimum (Pa) di bawah Tekanan Kerja Eksternal 

Pa=
4b

3  
Do

t  
      ......................................................................................  (9) 

Di mana:  

b = 
a x E

2
    ..................................................................................         (10) 

a = 
0.125

Ro
t 
   ................................................................................         (11) 
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e. Perhitungan Tebal Head  

 Ketebalan pada Torispherical head 

Untuk ketebalan dimensi dalam, L r =16 2
3  

t = 
0.885 PL

SEj - 0.1 P
    ..................................................................................       (13) 

p = 
SEj t

0.885L+0.1t
    ...............................................................................       (14) 

Untuk ketebalan dimensi dalam, L r  < 16 2
3  

t = 
 PL M

2SEj - 0.2 P
    ................................................................................       (15) 

p = 
SEj t

0.885L+0.1t
    ...............................................................................       (16) 

 

Gambar 19. Torispherical head 

 

4. Perhitungan Nozzel dan manhole 

Rumusnya sebagai berikut: 

tnozzle=
PRn

SEj-0.6P
   .........................................................................................         (18) 

a) Perhitungan nozzle jika tanpa reinforcing pad
[2]

 

 Area of reinforcement required 

A     = d trs+ 2tan x trs(1- fr1)  ..........................................................        (19) 
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 Area of reinforcement available 

A1= d E . t as– F. trs  - 2tan E . tas – F . trs  (1 - fr1)   ...................         (20) 

A1  = 2  tas + tan  E .  tas- F . trs  - 2tan E .  tas – F . trs (1 - fr1)   ..        (21) 

A1 diambil yang terbesar 

A2   = 5  tan- trn fr2 . tas   ...............................................................         (22) 

A2   = 5  tan- trn fr2 . tan   ...............................................................         (23) 

A2 diambil yang terkecil 

A41= leg
2
 . fr3       ...........................................................................         (27) 

TOTAL AREA AVAILABLE 

 Atot=A1+A2+A3+A41  ...................................................................         (29) 

Jika A < Atot maka tidak membutuhkan reinforcement pad 

 

b) Perhitungan nozzle jika diperlukan reinforcing pad 

 Area of reinforcement required 

A     = d trs+ 2tan x trs(1- fr1)  .........................................................         (30) 

 Area of reinforcement available 

A1= t-tr d-2tn t-tr (1-fr1)  .............................................................         (31) 

A2=5 tn-trn fr2.t  ............................................................................         (32) 

A2=2 tn-trn (2.5tn+te)fr2  ...............................................................         (33) 

A2 diambil yang terkecil 

A3=5t x 𝑡1xfr2  ...............................................................................         (34) 
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A3=5t1 x t1xfr2  .............................................................................         (35) 

A3=5h x 𝑡1xfr2  ..............................................................................         (36) 

A41= outward nozzle weld =( 1
2 x leg

2
xfr3) x jumlah las  ..........         (37) 

A42= outer element weld =( 1
2 x leg

2
xfr4) x jumlah las  ............         (38) 

A43= inward nozzle weld =( 1
2 x leg

2
xfr2) x jumlah las .............         (39) 

A5= Dp-d-2tn te.fr4  ......................................................................         (40) 

 

TOTAL AREA AVAILABLE 

  Atot=A1+A2+A3+A41+A42+A
43

+ A5  .......................................         (41) 

Jika A < Atot maka tidak membutuhkan reinforcing pad
[2]

 

 

5. Perhitungan stress pada saddle 

 Longitudinal bending stress 

 Pada saddle (tension at the top, compression at the bottom) 

S1=±

QA 1-
1−

A
L

+
R2-H2

2AL

1+
4H
3L

 

KR2ts
     ...........................................................         (42) 

Catatan: 

Untuk menghitung tension stress, faktor K yang digunakan merupakan 

nilai K1.  

Untuk menghitung compression stress, faktor K yang digunakan 

merupakan nilai K8. 
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Ketika kulit dikeraskan, nilai faktor K=3.14. 

 

 Pada midspan (tension at the bottom, compression at the top) 

S1=±

QL

4
 

1+2  
R2-H2

L2  

1+
4H
3L

-
4A

L
 

πR2ts
  ...............................................................         (43) 

Pada tension S1 ditambah tegangan yang disebabkan oleh internal 

pressure (PR/2t) kurang dari sama dengan nilai tegangan ijin material 

kulit. 

Sedangkan pada compression, tegangan yang disebabkan internal 

pressure dikurangi S1 kurang dari sama dengan setengah nilai 

compression point material atau dengan rumus: 

S1 ≤  
E

29
  

t

R
 2 -  

2

3
 100 (t/R)   ...................................................         (44) 

 Tangential shear stress
[5] 

 Saddle Away from head (A > R/2) 

Pada shell 

 S2=
K2Q

Rts
 

L-2A

L+4
3 H

   .......................................................................         (45) 

Pada head 

S2=
K3Q

Rts
 

L-2A

L+4
3 H

    .......................................................................         (46) 
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 Saddle close to head (A ≤ R/2) 

Pada shell 

S2 =
K4Q

Rts
  ...................................................................................         (47) 

Pada head 

S2 =
K4Q

Rth
  ...................................................................................         (48) 

Tegangan tambahan pada head 

S3 =
K5Q

Rth
   ..................................................................................         (49) 

S2 tidak boleh lebih besar dari 0.8 tegangan ijin material. S3 ditambah 

tegangan yang disebabkan oleh internal pressure tidak boleh lebih besar 

dari 0.125 tegangan izin tensil material head. 

 Circumferential stress 

 Pada horn of saddle 

L ≥ 8R 

S4=-
Q

4ts(b+1.56 Rts)
-

3K6Q

2ts
2   .............................................................         (50) 

L < 8R 

S4=-
Q

4ts(b+1.56 Rts)
-

12K6QR

Lts
2   .........................................................         (51) 

 Pada bagian bawah shell 

S5=-
K7Q

ts(b+1.56 Rts)
 ........................................................................         (52) 
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S4 tidak boleh lebih besar dari 1.50 tegangan izin tensil material shell dan 

S5 tidak boleh lebih besar dari 0.50 titik yield kompresi  material shell. 

 

6. Perhitungan Letak Posisi Saddle 

 A = 0,5R  .............................................................................................   (55) 

(Dennis Moss, 2004) 

    

7. Perhitungan Beban Angin (Pw) 

   Pw = 0.0025 Vw
2    ...............................................................................  (56) 

(Megyesy, 1972) 

  

8. Analisis penambahan panjang  

    ∆L = α Lo ∆T  .....................................................................................          (57) 

(Muhammad Rizal, 2013) 


