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ABSTRAK 

 

PENGARUH SUHU KALSINASI ZEOLIT-Y 

TERHADAP KARAKTERISTIK LIQUID FUEL HASIL PIROLISIS 

MINYAK KELAPA SAWIT 

 

Oleh 

 

RULIANI 

 

Pada penelitian ini telah dilakukan pengolahan minyak kelapa sawit menjadi 

liquid fuel dengan metode pirolisis menggunakan zeolit-Y sebagai katalis.  Zeolit-

Y disintesis dari silika sekam padi dan aluminium foil food grade dengan metode 

hidrotermal pada suhu 100 ℃ selama 48 jam dan dikalsinasi pada suhu yang 

berbeda, yaitu 550, 650, 750, dan 850 ℃ selama 6 jam. Zeolit-Y hasil sintesis 

dikarakterisasi menggunakan XRD dan SEM untuk memastikan pembentukkan 

zeolit-Y.  Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa semua sampel memiliki 

struktur berupa kristalin.  Zeolit-Y suhu kalsinasi 550, 650, dan 750 ℃ memiliki 

fasa faujasite, sedangkan zeolit-Y suhu kalsinasi 850 ℃ tidak memiliki fasa 

faujasite.  Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa semua sampel memiliki 

morfologi permukaan berbentuk bulat.  Namun, semakin tinggi suhu kalsinasi, 

ukuran kristal semakin membesar dimulai pada suhu kalsinasi 650 ℃ dan melebur 

pada suhu kalsinasi 850 ℃.  Pirolisis minyak kelapa sawit menggunakan katalis 

zeolit-Y dilakukan dengan komposisi minyak kelapa sawit dan katalis 20:1 (v/w).  

Liquid fuel hasil pirolisis dianalisis menggunakan GC-MS untuk mengidentifikasi 

komponen penyusunnya.  Hasil analisis GC-MS menunjukkan bahwa komponen 

penyusun masing-masing liquid fuel berupa hidrokarbon (83-88%) sebagai 

komponen utama, asam karboksilat (10-16%), dan keton (0,52-0,85%).  Liquid 

fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu kalsinasi 750 ℃ 

mengandung komponen hidrokarbon dengan fraksi gasoline tertinggi yaitu 

60,24%. 

 

Kata kunci: aluminium foil food grade, liquid fuel, minyak kelapa sawit, pirolisis, 

silika sekam padi, zeolit-Y 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ZEOLITE-Y CALCINATION TEMPERATURES 

ON THE CHARACTERISTIC OF LIQUID FUEL PRODUCED BY 

PYROLYSIS OF PALM OIL 

 

By 

 

RULIANI 

 

In this study, the conversion of palm oil into liquid fuel has been carried out with 

pyrolysis method using zeolite-Y as the catalyst.  Zeolite-Y was synthesized from 

rice husk silica and food grade aluminium foil with hydrothermal method at 100 

℃ for 48 hours and calcined at different temperatures, 550, 650, 750, and 850 ℃ 

for 6 hours.  The synthesized zeolite-Y was characterized using XRD and SEM to 

ensure the formation of zeolite-Y.  The results of the XRD characterization 

showed that all samples have crystalline structure.  Zeolite-Y calcined at 550, 650, 

and 750 ℃ have faujasite phase, meanwhile zeolite-Y calcined at 850 ℃ does not 

have faujasite phase.  The results of the SEM characterization showed that all 

samples have spherical surface morphology.  However, as the calcination 

temperature increased, the crystal size was getting bigger.  It started at calcination 

temperature of 650 ℃ and melted at calcination temperature of 850 ℃.  Pyrolysis 

of palm oil using zeolite-Y catalyst has been carried out with palm oil and catalyst 

composition of 20:1 (v/w).  The liquid fuel produced by pyrolysis was analyzed 

using GC-MS to identify the component of liquid fuel.  The results of the GC-MS 

analysis showed that the component of liquid fuels are hydrocarbons (83-88%) as 

the main components, carboxylic acids (10-16%), and ketones (0.52-0.85%).  

Liquid fuel produced by pyrolysis using zeolite-Y catalyst calcined at 750 ℃ 

contains hydrocarbon component with the highest gasoline fraction of 60.24%. 

 

Key words: food grade aluminium foil, liquid fuel, palm oil, pyrolysis, rice husk 

silica, zeolite-Y 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang 

sabar.” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 
 

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 

(Q.S Al-Insyirah: 5-8) 
 
 

“The one who falls and gets up is stronger than the one who never tried. 
Do not fear failure but rather fear not trying.” 

(Roy T. Bennet) 
 

 
“Your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep 

going. Tough situations build strong people in the end.” 
(Roy T. Bennet) 

 



 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Dengan mengucap Alhamdulillaahirabbil'aalamiin 

 

Kupersembahkan goresan tinta dalam karya kecil ini sebagai wujud bakti 

dan tanggung jawabku kepada: 

 

Diriku, 

Ruliani 

 

Kedua orang tuaku, 

Bapak Lasiman dan Ibu Sadiyah 

Atas segala doa, cinta dan kasih sayang, semangat, motivasi, kesabaran, dan 

dukungan yang telah diberikan kepadaku selama ini 

 

 

Rasa hormat saya kepada: 

 

Bapak Prof. Wasinton Simanjuntak, Ph.D. 

Ibu Dr. Ilim, M.S. 

Ibu Dr. Kamisah D. Pandiangan, M.Si. 

Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia FMIPA Unila 

Atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh 

pendidikan di Universitas Lampung 

 

Sahabat, kerabat, dan teman 

 

Serta 

 

Almamater Tercinta 

Universitas Lampung 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia 

kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para 

keluarga, sahabat, serta pengikutnya.  Semoga kita mendapatkan syafa‟atnya di 

yaumil akhir nanti, aamiin yaa rabbal „aalamiin. 

 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Suhu Kalsinasi Zeolit-Y Terhadap Karakteristik 

Liquid Fuel Hasil Pirolisis Minyak Kelapa Sawit” adalah salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang, 

semangat, motivasi, kesabaran, dan dukungan untuk penulis. 

2. Bapak Prof. Wasinton Simanjuntak, Ph.D. selaku pembimbing utama dan 

pembimbing akademik atas segala bimbingan, motivasi, nasihat, bantuan, 

saran, kesabaran, dan kebaikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

3. Ibu Dr. Ilim, M.S. selaku pembimbing kedua atas segala bimbingan, motivasi, 

nasihat, bantuan, saran, dan kebaikannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Kamisah Delilawati Pandiangan, M.Si. selaku penguji atas segala 

bimbingan, nasihat, bantuan, saran, dan kebaikannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Bapak Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T. selaku Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

6. Bapak Mulyono, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Kimia, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

7. Segenap staf dosen pengajar dan karyawan khususnya Jurusan Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai kegiatan ini melalui 

Skema Penelitian Dasar. 

9. Diriku, Ruliani.  Terima kasih atas kesabaran, kegigihan, dan sudah memilih 

untuk terus berjuang serta tidak menyerah sehingga dapat menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Lampung. 

10. Rekan penelitian, khususnya Yosefin Tiurma Rotua Tampubolon dan Yan 

Pramulia Sihombing yang telah membantu penulis dari awal penelitian 

hingga akhir. 

11. Rekan-rekan Laboratorium Polimer; Mba Gesa, Kak Agustina, Mba Faul, 

Mba Diska, Mba Putri, Mba Dira, Kak Gilang, Leo, Mutex, Eko, Misbah, 

Widi, Laila, Tb, Andreas, Davincent, Mba Tika, Eva, Erma, Oca, Syayy, 

Charlita, Chori, Jeremia, dan Kadek yang telah membantu dan mendukung 

penulis selama penelitian. 

12. Nensi Justika, Eka Putri Arditama, dan Siti Tasliya yang telah memberikan 

semangat, dukungan, dan doa untuk penulis. 

13. Teman-teman Jurusan Kimia FMIPA Unila angkatan 2016. 

14. Teman-teman jurusan Kimia FMIPA Unila angkatan 2016 kelas A. 

15. Teman-teman peer group Kimia Fisik Jurusan Kimia FMIPA Unila angkatan 

2016. 

16. Rekan-rekan Himaki FMIPA Unila periode kepengurusan 2017 dan 2018. 

17. Keluarga besar Jurusan Kimia FMIPA Unila angkatan 2013-2020. 

18. Teman-teman KKN Unila Periode II Tahun 2019 Pekon Tri Mekar Jaya, 

Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi 

Lampung. 



19. Semua pihak yang telah membantu penulis selama masa-masa perkuliahan, 

penelitian, dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan namanya satu 

persatu.  Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang terjalin 

selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung. 

Time passes, but memories last forever. 

 

Semoga Allah SWT membalasmu dengan kebaikan, aamiin yaa rabbal „aalamiin.  

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih terdapat kekurangan, namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Kimia. 

 

Bandar Lampung, 28 Oktober 2021 

Penulis, 

Ruliani 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 
 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii 

 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... v 

 

I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 
1.2 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 4 

1.3 Manfaat Penelitian .................................................................................... 5 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 6 
2.1 Bahan Bakar Cair (Liquid Fuel) Hasil Pirolisis Biomassa .......................... 6 

2.2 Pirolisis ..................................................................................................... 8 
2.3 Katalis ....................................................................................................... 9 

2.4 Zeolit ........................................................................................................ 9 
2.5 Zeolit-Y .................................................................................................. 11 

2.6 Minyak Kelapa Sawit .............................................................................. 14 
2.7 Karakterisasi Zeolit-Y ............................................................................. 15 

2.7.1 X-Ray Diffraction (XRD) ................................................................ 15 
2.7.2 Scanning Electron Microscopy (SEM) ............................................ 17 

2.8 Analisis Liquid Fuel ................................................................................ 19 
2.8.1 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) ....................... 19 

2.8.2 Uji Fisik ......................................................................................... 22 
 

III.METODE PENELITIAN ........................................................................... 24 
3.1 Waktu dan Tempat .................................................................................. 24 

3.2 Alat dan Bahan ........................................................................................ 24 
3.3 Prosedur Kerja ........................................................................................ 25 

3.3.1 Preparasi Sekam Padi ..................................................................... 25 
3.3.2 Ekstraksi Silika Sekam Padi ........................................................... 25 

3.3.3 Sintesis Zeolit-Y ............................................................................. 26 
3.3.4 Karakterisasi Zeolit-Y .................................................................... 27 

3.3.5 Uji Aktivitas Zeolit-Y Sebagai Katalis ............................................ 28 
3.3.6 Analisis Liquid Fuel ....................................................................... 29 

 

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 33 

4.1 Pengantar ................................................................................................ 33 



ii 

 

4.2 Preparasi Sekam Padi .............................................................................. 33 

4.3 Ekstraksi Silika Sekam Padi .................................................................... 34 
4.4 Sintesis Zeolit-Y ..................................................................................... 35 

4.5 Karakterisasi Zeolit-Y ............................................................................. 36 
4.5.1 X-Ray Diffraction (XRD) ................................................................ 36 

4.5.2 Scanning Electron Microscopy (SEM) ............................................ 39 
4.6 Uji Aktivitas Zeolit-Y Sebagai Katalis .................................................... 40 

4.7 Analisis Liquid Fuel ................................................................................ 41 
4.7.1 Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) ....................... 41 

4.7.2 Uji Fisik ......................................................................................... 54 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 55 
5.1 Simpulan ................................................................................................. 55 

5.2 Saran ....................................................................................................... 56 
 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 58 
 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 63 
1. Data hasil ekstraksi silika sekam padi ........................................................ 64 

2. Hasil sintesis zeolit-Y ................................................................................ 64 
3. Hasil uji aktivitas zeolit-Y sebagai katalis .................................................. 65 

4. Perhitungan hasil densitas liquid fuel ......................................................... 65 
5. Hasil pengukuran viskositas liquid fuel ...................................................... 66 

6. Syarat mutu liquid fuel SNI 7431:2015 ...................................................... 67 
7. Kondisi alat X-Ray Diffraction (XRD) ....................................................... 67 

8. Kondisi alat Scanning Electron Microscope (SEM) ................................... 68 
9. Kondisi alat Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) .............. 68 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel                  Halaman 

 

1. Perbandingan data difraksi zeolit-Y IZA dan zeolit-Y hasil penelitian .......... 38 
 

2. Komposisi kimia liquid fuel hasil pirolisis tanpa menggunakan katalis ......... 42 
 

3. Komposisi liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu 

kalsinasi 550 ℃............................................................................................ 44 
 

4. Komposisi liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu 

kalsinasi 650 ℃............................................................................................ 46 

 

5. Komposisi liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu 

kalsinasi 750 ℃............................................................................................ 48 
 

6. Komposisi liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu 

kalsinasi 850 ℃............................................................................................ 50 

 

7. Kategori senyawa kimia pada liquid fuel hasil percobaan pirolisis yang 

berbeda ........................................................................................................ 51 

 

8. Fraksi gasoline dan kerosene pada liquid fuel hasil percobaan pirolisis yang 

berbeda ........................................................................................................ 52 
 

9. Komposisi kimia liquid fuel hasil pirolisis tanpa menggunakan katalis dan 

menggunakan katalis zeolit-Y dengan suhu kalsinasi yang berbeda .............. 53 
 

10. Karakteristik fisik liquid fuel hasil pirolisis minyak kelapa sawit .................. 54 

 

11. Massa zeolit-Y sebelum dan sesudah kalsinasi ............................................. 64 

 

12. Data hasil pirolisis minyak kelapa sawit ....................................................... 65 



iv 

 

13. Hasil pengukuran viskositas liquid fuel ........................................................ 66 

 

14. Syarat mutu bahan bakar minyak murni SNI 7431:2015 ............................... 67 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar                 Halaman 

 

1. Struktur kimia zeolit (Baerlocher et al., 2007). ............................................ 10 
 

2. Unit struktur zeolit-A, sodalite, dan faujasite (Masoudian et al., 2013). ....... 12 
 

3. Struktur dasar zeolit-Y dan supercage zeolit-Y (Monsalve, 2004). ............... 12 

 

4. (a) Posisi kation di dalam struktur zeolit Y dan (b) pori (cavity/supercage) 

zeolit Y (Koller et al., 1997). ....................................................................... 13 
 

5. Pola XRD (a) Zeo-Y 24 h, (b) Zeo-Y 48 h, (c) Zeo-Y 72 h, (d) Zeo-Y 96 h, 

(e) Zeo-Y 120 h, dan standar IZA (Pangesti et al., 2021). ............................ 17 
 

6. Mikrograf (a) Zeo-Y 24 h; (b) Zeo-Y 48 h; (c) Zeo-Y 72 h; (d) Zeo-Y 96 h; 

dan (e) Zeo-Y 120 h (Pangesti et al., 2021). ................................................. 19 

 

7. Rangkaian proses penelitian. ........................................................................ 32 
 

8. Sekam padi bersih........................................................................................ 33 
 

9. Hasil ekstraksi silika sekam padi (a) sekam padi bersih, (b) sol silika sekam 

padi, (c) gel silika sekam padi, (d) gel silika sekam padi bersih, (e) silika 

sekam padi kering, dan (f) serbuk silika sekam padi. .................................... 34 

 

10. Bahan baku pada sintesis zeolit-Y (a) larutan sodium silikat, (b) campuran 

larutan sodium silikat dan aluminium foil food grade, (c) campuran homogen 

larutan sodium silikat dan aluminium foil food grade, dan (d) campuran 

homogen larutan sodium silikat dan aluminium foil food grade di dalam 

autoclave. .................................................................................................... 35 
 

11. Zeolit-Y hasil kalsinasi pada suhu (a) 550 ℃, (b) 650 ℃, (c) 750 ℃, dan (d) 

850 ℃. ......................................................................................................... 35 



vi 

 

12. Difraktogram zeolit-Y pada suhu kalsinasi yang berbeda (a.) 550 ℃ (b.) 650 

℃ (c.) 750 ℃ (d.) 850 ℃. ............................................................................. 37 

 

13. Mikrograf SEM zeolit-Y pada suhu kalsinasi yang berbeda (a) 550 ℃ (b) 650 

℃ (c) 750 ℃ dan (d) 850 ℃ dengan perbesaran 20.000 kali. ........................ 39 

 

14. Liquid fuel hasil pirolisis minyak kelapa sawit (a) tanpa menggunakan katalis, 

dan menggunakan katalis zeolit-Y suhu kalsinasi (b) 550 ℃ (c) 650 ℃ (d) 750 

℃ (e) 850 ℃. ............................................................................................... 40 

 

15. Kromatogram GC liquid fuel hasil pirolisis tanpa menggunakan katalis. ...... 41 

 

16. Kromatogram GC liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y 

suhu kalsinasi 550 ℃. .................................................................................. 43 
 

17. Kromatogram GC liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y 

suhu kalsinasi 650 ℃. ................................................................................... 45 

 

18. Kromatogram GC liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y 

suhu kalsinasi 750 ℃.................................................................................... 47 

 

19. Kromatogram GC liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y 

suhu kalsinasi 850 ℃.................................................................................... 49 
 

 



 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Energi merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melakukan berbagai 

aktivitas, terutama dalam bidang transportasi dan industri.  Komponen 

penting yang dibutuhkan dalam bidang transportasi dan industri adalah bahan 

bakar.  Bahan bakar fosil terutama minyak bumi masih menjadi andalan 

utama sebagai sumber energi.  Konsumsi minyak bumi dunia maupun 

Indonesia  terus meningkat setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk, pertumbuhan ekonomi nasional, dan populasi kendaraan bermotor 

sementara ketersediaan cadangan minyak bumi semakin menipis.  

Berdasarkan data Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam laporan 

tahunan berjudul Outlook Energi Indonesia (2019), produksi minyak bumi di 

Indonesia mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir, dari 346 juta barel 

pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel di tahun 2018.  Pada sisi 

permintaan, kebutuhan BBM termasuk biodiesel dalam negeri di tahun 2018 

mencapai 465,7 juta barel/tahun yang dipenuhi dari produksi kilang dalam 

negeri dan impor, artinya ketergantungan Indonesia pada impor mencapai 

sekitar 35%. 

 

Minyak bumi merupakan energi yang bersifat tidak terbarukan karena 

pembentukannya memerlukan waktu sampai jutaan tahun.  Pada 

penggunaannya, energi hasil olahan minyak bumi memiliki beberapa 

kekurangan selain karena bersifat tidak terbarukan, pembakaran energi hasil 

olahan minyak bumi dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca akibat 



2 

 

emisi gas karbon dioksida, nitrogen, dan senyawa-senyawa sulfur yang 

dihasilkannya (Kloprogge et al., 2005).  Jika ketergantungan pada minyak 

bumi terus dilakukan, hal ini dapat mengancam terjadinya krisis energi di 

masa depan dan berdampak pada harga bahan bakar yang menjadi semakin 

tinggi.  Berbagai permasalahan ini mendorong aktivitas pencarian dan 

pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan 

pada minyak bumi, menjaga ketahanan dan kemandirian energi serta 

lingkungan.  Potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat besar, 

salah satunya adalah bahan bakar cair (liquid fuel) hasil pengolahan biomassa. 

 

Liquid fuel adalah istilah umum untuk bahan bakar berwujud cair yang dalam 

konteks energi baru dan terbarukan meliputi 3 jenis utama, yaitu; bioetanol, 

biodiesel, dan liquid fuel hasil perengkahan (pirolisis) biomassa.  Liquid fuel 

hasil pirolisis biomassa memiliki kelebihan dibandingkan bioetanol dan 

biodiesel.  Pada pembuatannya, liquid fuel hasil pirolisis biomassa tidak 

terkendala oleh bahan baku karena untuk produksinya tidak memerlukan 

bahan baku biomassa yang spesifik, artinya sembarang biomassa dapat 

digunakan sebagai bahan baku. 

 

Berbagai penelitian untuk menghasilkan liquid fuel hasil pirolisis dari 

berbagai macam biomassa telah dilakukan, antara lain; minyak kelapa sawit 

(Yakub et al., 2015), minyak biji jarak kaliki (Satria, 2017), campuran 

ampas tebu dan minyak biji karet (Simanjuntak et al., 2019), campuran 

onggok dan minyak kelapa sawit (Avista, 2019), campuran eceng gondok 

dan minyak kelapa sawit (Arinanda, 2019).  Salah satu biomassa yang 

memiliki potensi terbesar di Indonesia sebagai bahan baku adalah minyak 

kelapa sawit.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi minyak sawit 

selalu mengalami peningkatan.  Sebagai contoh, pada tahun 2018, produksi 

minyak sawit di Indonesia mencapai angka 41,67 juta ton, mengalami 

peningkatan produksi sekitar 10,2 % dari tahun 2017 yaitu sebesar 37,81 juta 

ton (BPS, 2018).  Pada penelitian ini, minyak kelapa sawit akan diolah 

menjadi liquid fuel menggunakan metode pirolisis. 
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Pirolisis adalah suatu metode perengkahan molekul organik berukuran besar 

menggunakan pemanasan pada suhu tinggi dalam kondisi tanpa oksigen.  

Pirolisis menghasilkan 3 jenis produk berupa arang (padat), bio-oil (cair), dan 

produk-produk bahan bakar gas (Demibas and Arin, 2002).  Produk cair hasil 

pirolisis, bio crude oil (BCO), terdiri dari komponen senyawa yang kompleks 

dan kaya akan senyawa-senyawa teroksigenasi seperti asam karboksilat, 

aldehid, keton, alkohol, ester, eter, dan gula (Luo et al., 2004; Guo et al., 

2011).  Proses pirolisis dapat dilakukan tanpa atau dengan bantuan katalis, 

namun secara umum pirolisis dilakukan dengan bantuan katalis untuk 

menurunkan energi aktivasi sehingga dapat mempercepat laju reaksi.  Pada 

penelitian ini digunakan zeolit sintetik sebagai katalis karena memiliki 

aktivitas katalitik yang lebih baik dibandingkan zeolit alam.  Zeolit sintetik 

yang digunakan adalah  zeolit-Y karena memiliki selektivitas yang cukup 

besar terhadap pembentukan hidrokarbon dan dapat mencegah pembentukan 

asam (Supriyanto et al., 2018). 

 

Bahan baku utama dalam sintesis zeolit adalah silika dan alumina.  Beberapa 

peneliti telah melakukan pembuatan zeolit-Y dengan bahan baku yang 

berbeda.  Supriyanto et al., (2018) telah melakukan sintesis zeolit-Y dari 

silika sekam padi dan logam aluminium.  Erianti (2018) telah melakukan 

sintesis zeolit-Y dari silika sekam padi dan kaleng aluminium bekas.  Namun, 

sebagai bentuk inovasi dalam perkembangan penelitian, zeolit-Y dapat 

disintesis dari silika sekam padi dan aluminium foil food grade.  Kandungan 

aluminium dalam aluminium foil food grade mencapai 99% (Oster, 2015).  

Aluminium foil food grade memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

sumber alumina lainnya, yaitu sangat mudah diperoleh, harganya murah dan 

bersifat mudah larut dalam larutan alkalis.  Aluminium foil food grade juga 

belum banyak digunakan sebagai sumber alumina dalam sintesis zeolit.  

Berdasarkan data tersebut, aluminium foil food grade dapat digunakan 

sebagai sumber alumina dengan perpaduan silika sekam padi untuk sintesis 

zeolit. 
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Sekam padi adalah sumber silika yang potensial karena ketersediaannya 

melimpah dan sifatnya yang terbarukan.  Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik, pada tahun 2019 produksi padi di provinsi Lampung mencapai 2,16 

juta ton.  Padi mengandung sekam sekitar 20% dari berat padi, artinya potensi 

sekam padi sebagai sumber silika di provinsi Lampung sekitar 0,432 juta ton.  

Silika sekam padi juga dapat diperoleh dengan cara yang sangat mudah dan 

biaya yang relatif murah, yaitu dengan cara ekstraksi alkalis (Daifullah et al., 

2003).  Simanjuntak et al., (2016) melaporkan bahwa sekam padi 

mengandung 18-20% silika dengan kemurnian yang tinggi mencapai 95%.  

Silika sekam padi memiliki fase amorf dan reaktivitas yang tinggi terhadap 

alumina sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pada sintesis zeolit. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini 

akan dilakukan sintesis zeolit-Y dengan berbagai variasi suhu kalsinasi dan 

uji aktivitas katalitiknya terhadap proses pengolahan minyak kelapa sawit 

menjadi liquid fuel dengan metode pirolisis.  Liquid fuel yang dihasilkan akan 

dianalisis komposisi kimianya menggunakan Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC-MS) sebagai dasar untuk mengkaji pengaruh variasi suhu 

kalsinasi zeolit-Y terhadap karakteristik liquid fuel yang dihasilkan.  Zeolit-Y 

hasil sintesis akan dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) 

untuk mengetahui struktur dan fasa zeolit-Y; dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM) untuk mengetahui morfologi permukaan (bentuk dan 

ukuran kristal) zeolit-Y. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mensintesis zeolit-Y dari silika sekam padi dan aluminium foil food grade 

dengan metode hidrotermal. 

2. Mengkarakterisasi zeolit-Y hasil sintesis menggunakan XRD dan SEM. 
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3. Menguji aktivitas zeolit-Y hasil sintesis sebagai katalis dalam pirolisis 

minyak kelapa sawit menjadi liquid fuel. 

4. Menganalisis liquid fuel yang dihasilkan seperti titik nyala (flash point), 

densitas , dan viskositas, serta analisis komposisi senyawa menggunakan 

Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pemanfaatan sekam padi sebagai alternatif sumber silika 

dan bahan baku dalam sintesis zeolit-Y. 

2. Memberikan informasi ilmiah mengenai sintesis zeolit-Y dari silika sekam 

padi dan aluminium foil food grade menggunakan metode hidrotermal. 

3. Memberikan informasi ilmiah mengenai pembuatan liquid fuel dari 

minyak kelapa sawit dengan metode pirolisis menggunakan zeolit-Y 

sebagai katalis. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Bahan Bakar Cair (Liquid Fuel) Hasil Pirolisis Biomassa 

 

Bahan bakar cair adalah suatu istilah umum untuk semua bahan bakar yang 

berwujud cair.  Dalam konteks energi terbarukan, bahan bakar cair meliputi 3 

jenis utama, yaitu bioetanol, biodiesel, dan liquid fuel hasil perengkahan 

bahan organik atau biomassa (pirolisis).  Pada prinsipnya, produksi bioetanol 

dan biodiesel memerlukan substrat yang spesifik yang menjadi salah satu 

keterbatasan dalam produksinya.  Bioetanol memerlukan bahan baku yang 

mengandung gula reduksi, sehingga bahan baku terbatas pada karbohidrat.  

Gula dari sumber karbohidrat akan difermentasi dengan menggunakan 

bantuan mikroorganisme kemudian dilanjutkan dengan proses destilasi.  

Biodiesel memerlukan bahan baku berupa minyak nabati maupun lemak 

hewani yang mengandung trigliserida.  Trigliserida akan direaksikan dengan 

alkohol melalui metode transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel.  

Produksi biodiesel masih memerlukan reaktan kedua berupa alkohol 

(terutama metanol atau etanol) sehingga biayanya relatif mahal.  Persaingan 

antara penggunaan sebagai bahan pangan dan sebagai sumber energi 

terbarukan juga dihadapi dalam produksi bioetanol dan biodiesel, serta proses 

pembuatannya, baik dari segi waktu menjadi kendala lain yang ada dalam 

produksi bioetanol dan biodiesel.  Sedangkan untuk liquid fuel yang 

dihasilkan dari proses pirolisis tidak memerlukan waktu yang lama dalam 

proses produksinya dan tidak terkendala oleh bahan baku karena semua 

bahan organik atau biomassa dapat digunakan untuk menghasilkan liquid 

fuel. 
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Berbagai penelitian untuk menghasilkan liquid fuel hasil pirolisis dari 

berbagai macam biomassa telah dilakukan, antara lain minyak kelapa sawit 

(Yakub et al., 2015), minyak biji jarak kaliki (Satria, 2017), campuran 

ampas tebu dan minyak biji karet (Simanjuntak et al., 2019), campuran 

onggok dan minyak kelapa sawit (Avista, 2019), campuran eceng gondok 

dan minyak kelapa sawit (Arinanda, 2019).  Penelitian pirolisis campuran 

ampas tebu dan minyak biji karet dilakukan oleh Simanjuntak et al., (2019) 

menggunakan zeolit-Y sebagai katalis pada suhu pirolisis 450 ℃ dengan 

perbandingan massa ampas tebu dan minyak biji karet 1 : 1; 1 : 2; 1 : 3; dan 

1 : 4.  Liquid fuel yang dihasilkan dianalisis dengan GC-MS dengan hasil 

yang menunjukkan bahwa liquid fuel mengandung hidrokarbon sebagai 

komponen utamanya, dengan beberapa tambahan komponen lain seperti 

alkohol, ester, keton, aldehid, dan asam.  Komposisi hidrokarbon tertinggi 

yaitu 87,91% pada perbandingan 1 : 3 dan mengandung fraksi gasoline 

(42,60%), fraksi kerosin (43,59%), dan fraksi residu ( 1,72%). 

 

Wang et al., (2017) juga melaporkan penelitian tentang liquid fuel yang 

difraksinasi lebih lanjut untuk memisahkan liquid fuel berdasarkan 

fraksinya.  Jerami dipirolisis pada suhu pirolisis 500 ℃ dengan bantuan 

katalis silika alumina menghasilkan liquid fuel dengan kandungan 

biogasoline (49,5%).  Fraksinasi dilakukan dengan tujuan untuk 

memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam liquid fuel 

berdasarkan titik didihnya agar menghasilkan produk yang sesuai dengan 

kegunaannya.  Pada umumnya, liquid fuel dibagi menjadi 3 fraksi berupa 

fraksi biogasoline, kerosene, dan fraksi berat.  Biogasoline mempunyai titik 

didih 30-200 ℃ dengan rantai karbon C5-C12, fraksi ini biasa digunakan 

sebagai bahan bakar sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin ringan.  

Kerosene mempunyai titik didih 175-275 ℃, fraksi ini merupakan 

hidrokarbon rantai panjang dengan rantai karbon C12-C16.  Fraksi berat 

merupakan fraksi liquid fuel yang memiliki titik didih antara 250-400 ℃.  

Fraksi berat digunakan sebagai bahan bakar mobil, alat berat, dan mesin-

mesin berat. 
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2.2 Pirolisis 

 

Pirolisis merupakan suatu perengkahan atau dekomposisi material organik 

dengan bantuan panas (termal) pada suasana inert (tanpa oksigen) menjadi 

senyawa yang lebih sederhana.  Pada umumnya pirolisis dilakukan pada suhu 

200-500 ℃ (Sheth and Babu, 2006) dan menghasilkan tiga jenis produk, yaitu 

berupa produk cair, padat (arang), dan gas (CO, CO2, H2, H2O dan CH4) 

(Heyerdahl and Geoffrey, 2006).  Produk pirolisis yang dihasilkan memiliki 

komposisi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis bahan 

baku, suhu pirolisis, waktu pirolisis dan kondisi proses pirolisis.  Proses 

pirolisis memiliki beberapa keuntungan, antara lain prosesnya yang 

berlangsung sangat cepat, sehingga lebih efisien dari sisi waktu, serta 

perangkat yang dibutuhkan sangat sederhana dan dapat dirancang dengan 

mudah. 

 

Pada prinsipnya, proses pirolisis terhadap bahan-bahan berbasis biomassa 

bertujuan untuk mendegradasi rantai hidrokarbon panjang yang ada di dalam 

material tersebut menjadi rantai hidrokarbon yang lebih pendek.  Rantai 

polimer dihancurkan menjadi monomer-monomer (Aguado, 2007) dalam 

bentuk gas, uap yang terkondensasi (tar dan minyak), dan residu yang berada 

di bagian bawah alat pirolisis.  Selama proses pirolisis berlangsung, produk 

awal yang dihasilkan adalah berupa gas baik yang dapat dan tidak dapat 

terkondensasi serta char padat (Basu, 2010).  

 

Produk cair hasil pirolisis, bio crude oil (BCO), terdiri dari komponen 

senyawa yang kompleks dan kaya senyawa-senyawa teroksigenasi seperti 

asam karboksilat, aldehid, keton, alkohol, ester, eter, dan gula (Luo et al., 

2004; Guo et al., 2011).  BCO yang berasal dari biomassa merupakan suatu 

energi baru dan terbarukan yang potensial untuk pengganti bahan bakar 

minyak.  Proses pirolisis biomassa dapat dilakukan dengan atau tanpa katalis, 

namun secara umum proses pirolisis dilakukan dengan bantuan katalis. 

 



9 

 

2.3 Katalis 

 

Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara 

menurunkan energi aktivasi reaksi.  Katalis memicu terjadinya perubahan 

terhadap reaktan.  Katalis akan berinteraksi dengan reaktan dan berperan 

menyediakan situs aktif bagi berlangsungnya reaksi sehingga memungkinkan 

reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih 

rendah.  Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang 

lebih rendah dan mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya 

reaksi. 

 

Dalam praktiknya, pirolisis dapat dilakukan dengan dan tanpa bantuan katalis, 

dengan hasil yang beragam tergantung pada jenis bahan baku yang 

digunakan.  Namun, secara umum proses pirolisis dilakukan dengan bantuan 

katalis.  Katalis yang umum digunakan adalah zeolit sintetik.  Pratiwi (2018) 

menggunakan zeolit sintetik (zeolit-A, zeolit-X, dan zeolit-Y) sebagai katalis 

dalam pirolisis campuran bagas tebu dan minyak jarak kaliki, dan 

Simanjuntak et al., (2019) menggunakan zeolit-Y sebagai katalis dalam 

pirolisis campuran ampas tebu dan minyak biji karet. 

 

2.4 Zeolit 

 

Zeolit adalah material kristalin berbasis aluminosilikat terhidrasi, terbentuk 

dari tetrahedral AlO4 dan SiO4 yang saling terhubung melalui atom oksigen 

membentuk struktur kerangka tiga dimensi tetrahedral terbuka dan berongga. 

Rongga zeolit diisi oleh atom-atom logam biasanya logam-logam alkali atau 

alkali tanah dan molekul air yang dapat bergerak bebas. 
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Gambar 1. Struktur kimia zeolit (Baerlocher et al., 2007). 

 

Zeolit umumnya mengandung silika, alumina, dan oksigen dalam kerangka 

serta kation-kation, air, dan molekul lainnya yang terdapat dalam pori zeolit.  

Atom aluminum memiliki elektron yang lebih sedikit daripada silika yang 

menyebabkan ketidakseimbangan elektron dalam zeolit sehingga 

membutuhkan kation seperti ion alkali dan alkali tanah untuk 

menyeimbangkan muatan dalam zeolit (Kamarudin et al., 2003).  Kation-

kation tersebut seperti kalsium, magnesium, potassium, dan sodium 

umumnya dapat dipertukarkan dengan kation lain tanpa merusak struktur 

zeolit dan dapat menyerap air secara reversible.  Zeolit mudah melepas air 

akibat pemanasan tetapi juga mudah mengikat kembali molekul air dalam 

udara lembab.  Silika tetrahedral yang saling berhubungan untuk membentuk 

kisi dengan alumina tetrahedral tersubstitusi menghasilkan keasaman.  

Keasaman dan luas permukaan pada zeolit mudah dimodifikasi karena 

merupakan kristal alumina silikat terhidrasi berpori dengan struktur kerangka 

tiga dimensi terbuka yang mengandung kanal-kanal dan rongga-rongga yang 

di dalamnya terisi oleh ion logam.  Zeolit banyak dimanfaatkan diantaranya 

sebagai katalis, absorben, penyaring molekular dan penukar ion. 

 

Secara umum, dikenal dua jenis zeolit yaitu zeolit alam dan zeolit sintetik.  

Zeolit alam adalah material alam yang terbentuk karena adanya proses kimia 

dan fisika yang kompleks dari batu-batuan melalui berbagai macam 

perubahan alam.  Zeolit alam ditemukan dalam bentuk mineral dengan 

komposisi yang berbeda, terutama dalam nisbah Si/Al dan jenis logam yang 

menjadi komponen minor.  Zeolit sintetik adalah zeolit yang dibuat secara 
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rekayasa sedemikian rupa sehingga didapatkan karakteristik seperti 

komposisi mineral, struktur kristal, ukuran pori dan kerangka yang lebih baik 

dari zeolit alam.  Zeolit alam memiliki beberapa kelemahan seperti 

mengandung pengotor Na, K, Ca, Mg, dan Fe serta kristalinitasnya yang 

kurang baik, sehingga perlu dilakukan aktivasi atau modifikasi baik secara 

kimiawi maupun fisika untuk meningkatkan aktivitasnya sebagai katalis, 

adsorben, atau aplikasi lainnya (Jha and Singh, 2012).  Sedangkan zeolit 

sintetik memiliki aktivitas katalitik yang lebih baik dibandingkan zeolit alam.  

Pada zeolit sintetik dapat dilakukan modifikasi untuk memperoleh 

karakteristik yang lebih unggul dan sesuai dengan yang diinginkan sehingga 

zeolit sintetik lebih banyak digunakan dibandingkan zeolit alam. 

 

Zeolit sintetik telah banyak digunakan sebagai katalis dalam proses pirolisis.  

Simanjuntak et al., (2019) telah melakukan pirolisis campuran ampas tebu 

dan minyak biji karet menggunakan zeolit-Y sebagai katalis, dan Avista 

(2019) telah melakukan pirolisis campuran onggok dan minyak kelapa sawit 

menggunakan zeolit-A sebagai katalis.  Pada penelitian ini digunakan zeolit 

sintetik berupa zeolit-Y karena memiliki selektivitas yang cukup besar 

terhadap pembentukan hidrokarbon dan dapat mencegah pembentukan asam 

(Supriyanto et al., 2018). 

 

2.5 Zeolit-Y 

 

Zeolit-Y adalah zeolit sintetik yang kaya akan silika dengan perbandingan 

rasio molar Si/Al antara 1,5-3 dan termasuk jenis faujasit.  Zeolit-Y berbentuk 

Na-Y dengan rumus kimia Na56(AlO2)56(SiO2)136.25H2O dengan fasa berupa 

faujasite.  Faujasite adalah jenis zeolit yang tersusun dari 10 unit sangkar   

sebagai unit pembangun sekundernya.  Zeolit Y dibuat Secondary Building 

Units (SBU) yaitu unit 4,6 dan 6,6 (Gates, 1992).  Pembentukkan zeolit 

faujasite ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Unit struktur zeolit-A, sodalite, dan faujasite 

(Masoudian et al., 2013). 

 

Struktur zeolit-Y memiliki unit sel yang berbentuk kubik dengan panjang unit 

sel sebesar 24,7Å.  Zeolit-Y memiliki pecahan kosong volume 0,48 dengan 

rasio Si/Al 2,43.  Struktur zeolit-Y akan rusak pada temperatur 793 ℃ 

(Rahman et al., 2009).  Zeolit-Y digunakan sebagai katalis pada proses 

hidrorengkah fraksi berat minyak bumi (Kasmui dkk., 2008).  Struktur dasar 

zeolit-Y dan supercage zeolit-Y ditunjukkan dalam Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Struktur dasar zeolit-Y dan supercage zeolit-Y (Monsalve, 2004). 
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Posisi kation di dalam struktur zeolit-Y dan pori (cavity/supercage) zeolit-Y 

ditunjukkan dalam Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. (a) Posisi kation di dalam struktur zeolit Y dan (b) pori 

(cavity/supercage) zeolit Y (Koller et al., 1997). 

 

Struktur zeolit faujasit terdiri dari muatan negatif, kerangka tiga dimensi 

tetrahedral SiO4 dan AlO4 yang bergabung membentuk oktahedral terpancung 

(sodalit).  Jika 6 buah sodalit terhubungkan oleh prisma heksagonal akan 

membentuk tumpukkan tetrahedral.  Jenis tumpukkan ini membentuk 

supercages dan berdiameter 13 .  Lubang-lubang supercages dapat terbentuk 

dari 4 kristal tetrahedral yang tersebar, yang masing masing mempunyai 12 

cincin oksigen dan berdiameter 7,4Å.  Lubang-lubang tersebut bila saling 

bersambung (12) maka akan membentuk sistem pori-pori yang besar dari 

zeolit.  Setiap atom aluminium di koordinat tetrahedral dalam kerangka 

membawa muatan negatif. 

 

Bahan baku utama dalam sintesis zeolit adalah silika dan alumina.  Beberapa 

penelitian tentang sintesis zeolit-Y telah dilakukan.  Pada penelitian yang 

dilaporkan oleh Supriyanto et al., (2018) telah dilakukan sintesis zeolit-Y dari 

silika sekam padi dan logam aluminium, dan Erianti (2018) telah melakukan 

sintesis zeolit-Y dari silika sekam padi dan kaleng aluminium bekas.  Pada 
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penelitian ini, zeolit-Y disintesis dari silika sekam padi dan aluminium foil 

food grade. 

 

Simanjuntak et al., (2016) melaporkan bahwa sekam padi memiliki kadar 

silika yang cukup tinggi dengan fase amorf dan kemurnian sekitar 95,35%.  

Sekam padi memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber 

silika karena ketersediaannya melimpah dan memiliki kandungan silika yang 

tinggi.  Silika dari sekam padi dapat diperoleh dengan beberapa metode, salah 

satunya yaitu dengan ekstraksi alkali dan atau sol-gel (Nandiyanto et al., 

2016; Simanjuntak et al., 2016).  Metode ini memanfaatkan kelarutan silika 

dalam larutan alkali, silika diekstrak menggunakan larutan alkali seperti 

NaOH atau KOH menghasilkan filtrat berupa sol silika.  Filtrat kemudian 

diasamkan menggunakan asam mineral kuat seperti HCl, HNO3, atau H2SO4 

sampai kondisi netral sehingga sol silika berubah menjadi gel. 

 

Bahan baku lainnya dalam sintesis zeolit-Y adalah alumina.  Pada penelitian 

ini, aluminium foil food grade dipilih sebagai sumber alumina.  Aluminium 

foil food grade memiliki kandungan aluminium yang tinggi yaitu mencapai 

99%, harganya murah, dan bersifat mudah larut.  Aluminium foil food grade 

juga belum banyak digunakan sebagai sumber alumina dalam sintesis zeolit.  

Oleh karena itu, sebagai bentuk inovasi perkembangan penelitian, aluminium 

foil food grade digunakan sebagai sumber alumina dalam sintesis zeolit-Y. 

 

2.6 Minyak Kelapa Sawit 

 

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu kelompok minyak nabati yang 

sudah banyak diolah menjadi bioenergi karena memiliki potensi terbesar di 

Indonesia sebagai bahan baku dalam pembuatan bioenergi.  Minyak kelapa 

sawit merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan memiliki kandungan 

asam lemak dengan komposisi 40-46% asam palmitat; 3,6-4,7% asam stearat; 



15 

 

39-45% asam oleat; 7-11% asam linoleat; dan 1,1-2,5% asam miristat 

(Ketaren, 1986). 

 

Perkembangan produksi minyak sawit (CPO) di Indonesia selalu mengalami 

peningkatan seiring dengan penambahan luas areal perkebunan kelapa sawit 

serta berkembangnya industri kelapa sawit.  Pada tahun 2018, produksi 

minyak sawit (CPO) di Indonesia mencapai angka 41,67 juta ton, mengalami 

peningkatan produksi sekitar 10,2 % dari tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 

2018).  Jika ditinjau dari ketersediaan bahan baku, maka minyak kelapa sawit 

memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai bahan baku 

pembuatan bahan bakar baru dan terbarukan.  Namun, pemanfaatan CPO 

sebagai bahan baku dalam pembuatan bahan bakar baru dan terbarukan 

memiliki keterbatasan karena CPO juga digunakan sebagai bahan baku 

makanan (minyak goreng) sehingga penggunaannya perlu diperhitungkan 

dengan baik. 

 

2.7 Karakterisasi Zeolit-Y 

 

2.7.1 X-Ray Diffraction (XRD) 

 

Analisis zeolit-Y menggunakan XRD bertujuan untuk mengidentifikasi 

struktur dan fasa pada zeolit.  XRD merupakan metode analisis yang 

memanfaatkan interaksi antara sinar-X dengan atom yang tersusun 

dalam sebuah sistem kristal.  Sinar-X yang mengenai suatu bahan akan 

dipantulkan sehingga menghasilkan spektrum pantulan yang spesifik 

dan berhubungan langsung dengan kisi kristal yang dianalisis.  Pada 

analisis sampel menggunakan XRD, kristal katalis memantulkan sinar-

X yang dikirimkan dari sumber dan diterima oleh detektor. 
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Setiap senyawa terdiri dari susunan atom-atom yang membentuk bidang 

tertentu.  Jika sebuah bidang memiliki bentuk tertentu, maka partikel 

cahaya (foton) yang datang dengan sudut tertentu akan menghasilkan 

pola pantulan maupun pembiasan yang khas.  Kekhasan pola difraksi 

ini menjadi landasan dalam analisa kualitatif untuk membedakan suatu 

senyawa dengan senyawa yang lain menggunakan instrumen XRD.  

Pola difraksi dinyatakan dengan besar sudut-sudut yang terbentuk 

sebagai hasil dari difraksi berkas cahaya oleh kristal pada material.  

Besar sudut tersebut dinyatakan dalam 2θ, dimana θ merepresentasikan 

sudut datang cahaya dan nilai 2θ merupakan besar sudut datang dengan 

sudut difraksi yang terdeteksi oleh detektor. 

 

Analisis zeolit menggunakan XRD akan menghasilkan difraktogram 

yang menunjukkan tingkat kristalinitas sampel zeolit.  Sampel yang 

memiliki tingkat kristalinitas yang tinggi, maka pada difraktogram akan 

nampak puncak-puncak yang jelas dengan intensitas ketajaman 

puncaknya yang tinggi dan tajam.  Puncak-puncak pada difraktogram 

sampel akan dicocokkan dengan standar difraksi sinar-X untuk hampir 

semua jenis material.  Salah satu standar difraksi yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam analisis kualitatif untuk mengetahui pembentukan 

struktur fasa kristalin atau amorf dari suatu zeolit berdasarkan letak 

sudut 2θ pada difraktogram adalah difraktogram yang diterbitkan oleh 

IZA (International Zeolite Association).  Prinsip dasar pada analisis ini 

adalah terdapat minimal 3-4 puncak yang sama dari puncak-puncak 

difraktogram sampel dengan puncak-puncak difraktogram standar 

(Hanawalt and Rinn, 1936; Faber et al., 2003).  

 

Pangesti et al., (2021) telah mensintesis zeolit-Y dari silika sekam padi 

dan aluminium foil food grade menggunakan metode hidrotermal.  

Zeolit-Y disintesis dengan komposisi molar 4Na2O: Al2O3: 4,8SiO2: 

120 H2O pada suhu 100 ℃ dengan variasi waktu kristalisasi 24, 48, 72, 

96, dan 120 jam, kemudian dilakukan kalsinasi pada suhu 550 ℃ 
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selama 6 jam.  Zeolit-Y hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan 

XRD. 

 

 
 

Gambar 5. Pola XRD (a) Zeo-Y 24 h, (b) Zeo-Y 48 h, (c) Zeo-Y 72 

h, (d) Zeo-Y 96 h, (e) Zeo-Y 120 h, dan standar IZA 

(Pangesti et al., 2021). 

 

Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa semua sampel didominasi 

oleh fasa faujasit sesuai dengan standar International Zeolite 

Association (IZA).  Zeolit-Y dengan waktu kristalisasi 48 jam adalah 

sebagai zeolit terbaik.  Puncak karakteristik zeolit-Y terbentuk pada 

2θ sekitar 6 , 10 , 11 , 15 , 18 , 26 . 

 

2.7.2 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Zeolit-Y dianalisis menggunakan SEM bertujuan untuk mengetahui 

morfologi permukaan (ukuran dan bentuk kristal) zeolit.  SEM 
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adalah jenis mikroskop elektron yang digunakan untuk menganalisis 

morfologi permukaan suatu material dalam skala mikrometer 

ataupun sub-mikrometer, yang menghasilkan gambar sampel dengan 

memindai permukaan dengan sinar elektron yang terfokuskan.  SEM 

memfokuskan sinar elektron (electron beam) di permukaan objek 

dan mengambil gambarnya dengan mendeteksi elektron yang 

muncul dari permukaan objek. 

 

Prinsip kerja alat ini adalah sumber elektron dari filament yang 

terbuat dari tungsten memancarkan berkas elektron. Apabila elektron 

tersebut berinteraksi dengan bahan (specimen) maka akan dihasilkan 

elektron primer dan elektron sekunder.  Elektron primer merupakan 

elektron berenergi tinggi yang dipancarkan dari sebuah katoda (Pt, 

In, dan W) yang dipanaskan, sedangkan elektron sekunder 

merupakan elektron berenergi rendah yang dibebaskan oleh atom 

pada permukaan.  Elektron sekunder hasil interaksi antara elektron 

dengan permukaan specimen akan ditangkap oleh detektor 

Secondary Electron (SE) yang kemudian diolah dan diperkuat oleh 

amplifier, dan kemudian divisualisasikan dalam monitor sinar katoda 

(CRT).  Scanning pada permukaan bahan yang dikehendaki dapat 

dilakukan dengan mengatur scanning generator dan scanning coils. 

(Smallman, 2000). 

 

Pangesti et al., (2021) telah mensintesis zeolit-Y dari silika sekam 

padi dan aluminium foil food grade menggunakan metode 

hidrotermal.  Zeolit-Y disintesis dengan komposisi molar 4Na2O: 

Al2O3: 4,8SiO2: 120 H2O pada suhu 100 ℃ dengan variasi waktu 

kristalisasi 24, 48, 72, 96, dan 120 jam, kemudian dilakukan 

kalsinasi pada suhu 550 ℃ selama 6 jam.  Zeolit-Y hasil sintesis 

dikarakterisasi menggunakan SEM.  Hasil analisis SEM sampel 

menunjukkan bahwa semua zeolit-Y hasil sintesis memiliki bentuk 
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morfologi permukaan hampir serupa yaitu berbentuk bulat 

(spherical) ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

   

   

 
 

Gambar 6. Mikrograf (a) Zeo-Y 24 h; (b) Zeo-Y 48 h; (c) Zeo-Y 72 h; (d) 

Zeo-Y 96 h; dan (e) Zeo-Y 120 h (Pangesti et al., 2021). 

 

2.8 Analisis Liquid Fuel 

 

2.8.1 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 

 

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa 

b. a. 

c. d. 

e. 
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kimia dalam campuran pada suatu sampel.  Identifikasi senyawa-

senyawa kimia tersebut didasarkan pada pemisahan komponen dalam 

campuran (sampel) pada perangkat GC dan hasil fragmentasi senyawa-

senyawa pada perangkat MS yang berasal dari pemisahan di perangkat 

GC.  Pada GC-MS, setelah masing-masing komponen dalam campuran 

telah terpisah dalam kolom GC, semua komponen akan memasuki 

detektor ionisasi elektron.  Komponen-komponen tersebut akan 

ditumbuk dengan elektron yang menyebabkan beberapa senyawa 

tersebut dipecah menjadi fragmen-fragmennya (Jannah, 2008). 

 

Secara umum, kromatografi gas digunakan untuk memisahkan 

campuran kimia menjadi komponennya berdasarkan pendistribusian 

sampel di antara fasa diam dan fasa gerak.  Fasa gerak dalam 

kromatografi gas berupa gas dan fasa diamnya berupa padatan atau 

cairan.  Fase gerak akan membawa campuran untuk dipisahkan masing-

masing komponennya.  Pemisahan komponen akan bergantung pada 

lamanya waktu relatif yang dibutuhkan oleh komponen-komponen 

tersebut di dalam fase diam (Sparkman et al., 2011). 

 

Spektroskopi massa diperlukan untuk identifikasi senyawa sebagai 

penentu bobot molekul dan penentuan rumus molekul.  Prinsip dari MS 

adalah pengionan senyawa-senyawa kimia untuk menghasilkan molekul 

bermuatan atau fragmen molekul dan mengukur rasio massa/muatan.  

Molekul yang telah terionisasi akibat penembakan elektron berenergi 

tinggi tersebut akan menghasilkan ion dengan muatan positif, kemudian 

ion tersebut diarahkan menuju medan magnet dengan kecepatan tinggi.  

Medan magnet atau listrik akan membelokkan ion tersebut agar dapat 

menentukan bobot molekulnya dan bobot molekul semua fragmen yang 

dihasilkan (David, 2005).  Detektor kemudian akan menghitung muatan 

yang terinduksi atau arus yang dihasilkan ketika ion dilewatkan atau 

mengenai permukaan, scanning massa dan menghitung ion sebagai 

perbandingan massa terhadap muatan (m/e). 
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Analisis perangkat GC menghasilkan puncak-puncak kromatogram 

yang memberikan informasi jumlah komponen yang ada dalam sampel 

berdasarkan waktu retensi.  Analisis perangkat MS menghasilkan 

spektra massa, disajikan dari puncak-puncak utama yang diperoleh 

dengan memuat harga massa per muatan (m/e) terhadap kelimpahan 

relatif.  Kelimpahan tersebut disebut puncak dasar (base peak) dari 

spektra dan dinyatakan sebagai 100%, yang menunjukan bobot molekul 

senyawa.  Puncak-puncak lain, yang secara umum dikenal sebagai 

fragmen molekul, memiliki harga relatif terhadap puncak dasar.  

Dengan data tersebut maka dapat diperkirakan bagaimana struktur 

molekul dari senyawa yang dianalisis (Cresswell dkk., 1982). 

 

Saat ini telah tersedia sistem kepustakaan senyawa berdasarkan analisis 

GC-MS, sejumlah besar senyawa sudah dirangkum dan sudah tersedia 

dalam bentuk perangkat lunak komputer.  Sistem kepustakaan senyawa 

ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi komponen dalam sebuah 

sampel dengan cara membandingkan spektrum massa sampel dengan 

spektrum massa standar yang ada dalam sistem kepustakaan.  Beberapa 

sistem kepustakaan tersebut antara lain, WILEY229.LIB, NIST62.LIB, 

dan NIST12.LIB.  Secara umum, setiap puncak kromatogram GC 

menggambarkan satu senyawa tertentu, artinya jumlah puncak yang 

terdapat di dalam kromatogram menunjukkan jumlah senyawa yang ada 

di dalam sampel.  Kromatogram hasil analisis GC-MS terhadap sampel 

akan diidentifikasi berdasarkan data kepustakaan sehingga dapat 

diketahui komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. 

 

Liquid fuel hasil pirolisis biomassa memiliki komposisi senyawa yang 

kompleks, banyaknya komponen yang terkandung di dalamnya 

menyebabkan liquid fuel yang berbeda sangat sulit untuk dibandingkan 

berdasarkan senyawa kimia penyusunnya.  Untuk mengatasi masalah 

ini, umumnya komponen yang terkandung di dalam liquid fuel 

dikelompokkan ke dalam golongan senyawa organik yang lebih umum.  
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Komponen liquid fuel dapat dikelompokkan sebagai kategori senyawa 

hidrokarbon, asam, alkohol, aldehida, ester, keton, benzena dan 

turunannya, serta fenol dan turunannya (Kumar et al., 2017).  Dengan 

cara pengelompokan ini, komposisi relatif tiap kelompok senyawa 

dalam liquid fuel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

   
  
  
        

di mana, i = komposisi relatif komponen i, Ai= % luas area komponen i, 

At= jumlah % luas area semua komponen. 

 

2.8.2 Uji Fisik 

 

2.8.1.1 Titik Nyala (Flash Point) 

 

Titik nyala merupakan suatu angka yang menyatakan suhu 

terendah dari bahan bakar minyak dimana timbul sebuah nyala 

api sesaat ketika permukaan minyak didekatkan pada nyala 

api.  Informasi mengenai titik nyala sangat diperlukan untuk 

membuat suatu pertimbangan-pertimbangan mengenai 

keamanan dari penimbunan minyak dan pengangkutan bahan 

bakar minyak terhadap bahaya kebakaran.  Titik nyala yang 

disarankan untuk bahan bakar cair berdasarkan standar yang 

ditetapkan oleh SNI 7431:2015 yaitu minimal 100 ℃. 

 

2.8.1.2 Densitas 

 

Densitas adalah perbandingan antara berat persatuan volume 

sampel.  Karakteristik ini sangat berhubungan erat dengan nilai 

panas kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin per satuan 
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bahan bakar yang digunakan.  Densitas suatu sampel dapat 

diukur dengan menggunakan alat piknometer.  Densitas yang 

disarankan untuk bahan bakar cair berdasarkan standar yang 

ditetapkan oleh SNI 7431:2015 yaitu 0,87–0,910 g/mL. 

 

2.8.1.3 Viskositas 

 

Viskositas adalah suatu nilai yang menyatakan besarnya 

hambatan aliran suatu bahan cair yang disebabkan oleh adanya 

gaya kohesi atau gaya tarik menarik antara molekul sejenis.  

Viskositas merupakan parameter penting dalam menentukan 

baku mutu suatu bahan bakar.  Semakin tinggi nilai viskositas, 

makin kental maka semakin sukar bahan cair untuk mengalir 

(Wardan dan Zinal, 2003).  Oleh karena itu, bahan bakar harus 

memiliki nilai viskositas yang relatif rendah agar mudah 

mengalir dan teratomisasi.  Harga viskositas yang terlalu tinggi 

akan menyebabkan semakin besarnya gesekan yang terjadi di 

dalam pipa, kerja pompa akan berat, penyaringannya sulit dan 

kemungkinan besar kotoran ikut terendap, serta sulit 

mengabutkan bahan bakar (Dyah, 2011).  Viskositas yang 

disarankan untuk bahan bakar cair berdasarkan standar yang 

ditetapkan oleh SNI 7431:2015 yaitu maksimal 36 cSt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020 hingga Mei 2021 di 

Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik, Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Lampung.  Karakterisasi zeolit-Y menggunakan XRD dilakukan di Jurusan 

Teknik Material dan Metalurgi FTI-Institut Teknologi Sepuluh November 

(ITS), Surabaya.  Karakterisasi zeolit-Y menggunakan SEM dilakukan di 

UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas 

Lampung, Bandar Lampung.  Analisis GC-MS dilakukan di Laboratorium 

Kimia Organik FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah; X-Ray Diffraction 

(XRD) PANalytical type XPert MPD diffractometer, Scanning Electron 

Microscope (SEM) tipe ZEISS EVO MA 10, Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC-MS) tipe QP2010S SHIMADZU, viskometer, piknometer, 

termometer, hotplate-stirrer, magnetic stirrer, peralatan gelas, neraca 

analitik, tanur, peralatan plastik polipropilen, teflon, autoclave, kompor, 

oven, mortar dan alu, saringan 200 mesh, dan wadah lock and lock. 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; sekam padi, 

akuades, larutan HNO3 10%, larutan NaOH 1,5%, padatan NaOH pellets, 
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aluminium foil food grade, kertas saring, indikator universal, dan minyak 

kelapa sawit. 

 

3.3 Prosedur Kerja 

 

3.3.1 Preparasi Sekam Padi 

 

Preparasi sekam padi mengadopsi metode yang dilaporkan oleh 

(Simanjuntak et al., 2016).  Pada tahap awal, sekam padi direndam 

dengan air panas selama 2 jam untuk memisahkan sekam padi yang 

tenggelam dan sekam padi yang mengapung.  Sekam padi yang 

tenggelam diambil sedangkan sekam padi yang mengapung dibuang.  

Sekam padi yang tenggelam (mengandung banyak silika) dicuci 

berulang-ulang dengan air hingga bersih.  Sekam padi yang telah bersih 

kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering, hasilnya 

digunakan sebagai sampel pada proses ekstraksi silika. 

 

3.3.2 Ekstraksi Silika Sekam Padi 

 

Ekstraksi silika sekam padi mengadopsi metode yang dilaporkan oleh 

(Simanjuntak et al., 2016).  Sebanyak 200 g sekam padi hasil preparasi 

dimasukkan ke dalam teflon, direndam dalam 2 L larutan NaOH 1,5% 

lalu dipanaskan di atas kompor sampai mendidih dan dibiarkan selama 

30 menit sambil terus diaduk.  Selanjutnya, sampel didiamkan selama 

24 jam lalu disaring dan filtrat yang mengandung silika terlarut (sol 

silika) ditampung. 
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Untuk mengendapkan silika terlarut, filtrat (sol silika) ditambahkan 

dengan larutan HNO3 10% secara bertahap hingga pH mencapai 7,0 dan 

terbentuk gel silika.  Gel silika yang terbentuk didiamkan pada suhu 

kamar selama 24 jam.  Selanjutnya, gel silika dicuci dengan air panas 

hingga bersih.  Gel silika yang telah bersih dikeringkan di dalam oven 

pada suhu 80 ℃ hingga kering, kemudian dihaluskan dan disaring 

menggunakan saringan 200 mesh. 

 

3.3.3 Sintesis Zeolit-Y 

 

Sintesis zeolit-Y mengadopsi metode yang dilaporkan oleh penelitian 

sebelumnya (Pangesti et al., 2021).  Zeolit-Y disintesis menggunakan 

metode hidrotermal dari campuran larutan natrium silikat dan 

aluminium foil food grade dengan komposisi molar 4Na2O: 1Al2O3: 

4,8SiO2: 120 H2O.  Sebanyak 22,2 g NaOH pellets dilarutkan dengan 

200 mL akuades, kemudian ditambahkan 20 g silika sekam padi ke 

dalamnya.  Campuran di-stir dan dipanaskan selama 3 jam.  Setelah 3 

jam, campuran disaring menggunakan kertas saring dan di-aging 

selama 24 jam.  Selanjutnya, sebanyak 3,75 g potongan alumunium foil 

food grade dimasukkan ke dalam filtrat dan di-stir selama 3 jam, 

hasilnya dimasukkan ke dalam autoklaf untuk proses aging selama 24 

jam.  Setelah 24 jam proses aging, autoklaf berisi sampel dimasukkan 

ke dalam oven untuk proses kristalisasi selama 48 jam pada suhu 100 

℃.  Setelah proses kristalisasi selesai, sampel dikeluarkan dari oven dan 

didinginkan.  Setelah dingin, sampel disaring menggunakan kertas 

saring.  Endapan yang diperoleh dicuci dengan akuades hingga pH 7 

atau 8, kemudian endapan dikeringkan di dalam oven bersuhu 80 ℃ 

hingga kering.  Setelah kering, zeolit-Y dikalsinasi di dalam tanur 

selama 6 jam dengan variasi suhu kalsinasi 550, 650, 750, dan 850 ℃. 
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Proses kalsinasi bertujuan untuk menghilangkan pengotor dan 

mengaktivasi zeolit dengan cara mengubah Al dan Si yang terkandung 

di dalamnya menjadi oksida dan mengaktifkan situs aktif pada 

permukaan zeolit sehingga zeolit-Y dapat berfungsi dengan lebih 

efektif sebagai katalis.  Adanya variasi suhu kalsinasi bertujuan untuk 

melihat perbedaan unjuk kerja zeolit-Y sebagai katalis dalam proses 

pirolisis minyak kelapa sawit dan pengaruhnya terhadap karakteristik 

liquid fuel yang dihasilkan. 

 

3.3.4 Karakterisasi Zeolit-Y 

 

3.3.4.1 X-Ray Diffraction (XRD) 

 

Karakterisasi zeolit-Y menggunakan XRD bertujuan untuk 

menganalisis struktur kristalografi sampel zeolit, apakah bersifat 

amorf atau kristalin, dan fasa zeolit.  Karakterisasi zeolit-Y 

dilakukan menggunakan alat X-Ray Diffraction (XRD) 

PANalytical type XPert MPD diffractometer dengan radiasi 

CuK  (λ = 1.54 Å) yang dioperasikan pada energi sebesar 40 

kV dan arus sebesar 30 mA dengan rentang sudut 2  = 5-60 .  

Identifikasi fasa yang terbentuk pada zeolit-Y menggunakan 

Software Match! Versi 2 dan dikonfirmasi dengan 

membandingkan data difraksi zeolit-Y hasil sintesis dengan data 

difraksi zeolit-Y standar yang diterbitkan oleh IZA 

(International Zeolite Association). 
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3.3.4.2 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Analisis SEM terhadap zeolit-Y dilakukan untuk mengetahui 

morfologi permukaan (ukuran dan bentuk kristal) sampel.  

Karakterisasi zeolit-Y dilakukan menggunakan alat Scanning 

Electron Microscope (SEM) tipe ZEISS EVO MA 10 dengan 

percepatan elektron pada tegangan 20 kV, instrumen dikontrol 

pada 30 KV.  Zeolit-Y dipindai pada perbesaran yang berbeda 

untuk mendapatkan mikrograf dengan gambar permukaan yang 

diinginkan.   

 

3.3.5 Uji Aktivitas Zeolit-Y Sebagai Katalis 

 

Pada penelitian ini, zeolit-Y hasil sintesis yang telah dikalsinasi pada 

suhu 550, 650, 750, dan 850 ℃, diuji aktivitasnya sebagai katalis dalam 

proses perengkahan (pirolisis) minyak kelapa sawit untuk menghasilkan 

liquid fuel.  Percobaan pirolisis dilakukan untuk mempelajari pengaruh 

variasi suhu kalsinasi terhadap unjuk kerja zeolit-Y sebagai katalis 

dalam proses pirolisis minyak kelapa sawit, dan pengaruhnya terhadap 

karakteristik liquid fuel yang dihasilkan. 

 

Pada uji aktivitas katalitik zeolit-Y dengan 4 variasi suhu kalsinasi, 

sebanyak 300 mL minyak kelapa sawit dicampur dengan 15 gram zeolit 

tersebut dan diaduk hingga rata.  Campuran dimasukkan ke dalam 

reaktor pirolisis dan dilakukan proses pirolisis hingga selesai yang 

ditandai dengan tidak ada lagi destilat yang menetes dari kondensor.  

Produk cair yang dihasilkan ditampung dalam botol kemudian 

dipisahkan antara produk fasa atas (minyak) dan fasa bawah (air).  Fasa 

atas (minyak) yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam botol 

untuk selanjutnya dianalisis. 
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3.3.6 Analisis Liquid Fuel 

 

Karakterisasi liquid fuel menggunakan Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC-MS) dilakukan untuk mengidentifikasi komponen-

komponen penyusun sampel.  Selain itu, untuk menguji kelayakan 

liquid fuel sebagai bahan bakar dilakukan juga uji fisik pada liquid fuel 

meliputi titik nyala (flash point), densitas, dan viskositas. 

 

3.3.6.1 Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 

 

Produk yang dihasilkan dari uji pirolisis dianalisis menggunakan 

GC-MS untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun 

di dalam produk.  Alat yang digunakan dalam analisis ini adalah 

GCMS-QP2010S SHIMADZU, kolom AGILENT DB-624, gas 

pembawa berupa Helium, pengionan EI 70 Ev, suhu column 

oven 40 ℃, suhu injeksi 250 ℃, tekanan 40 kPa, laju aliran 

kolom 0,85 mL/menit, kecepatan linier 33,2 cm/s, dan pemindai 

bobot molekul 28-600 (m/z).  Hasil analisis berupa grafik 

kromatogram GC berisi titik puncak tiap senyawa yang 

ditentukan dengan bobot jenis dan perpustakaan dari GC-MS. 

 

3.3.6.2 Titik Nyala (Flash Point) 

 

Langkah-langkah untuk menentukan titik nyala (flash point) 

liquid fuel yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Cawan dibersihkan dan dikeringkan sebelum digunakan. 

2. Sampel dimasukkan ke dalam cawan hingga batas yang telah 

ditentukan. 
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3. Selanjutnya cawan dipanaskan dengan bunsen dan pada bibir 

cawan dibakar perlahan sambil diukur temperatur sampel. 

4. Proses ini dilakukan hingga muncul nyala api pada sampel. 

5. Setelah muncul nyala, temperatur sampel dicatat sebagai titik 

nyala sampel. 

 

3.3.6.3 Analisis Densitas 

 

Langkah-langkah untuk menentukan densitas liquid fuel yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Piknometer kosong dicuci dengan metanol, dikeringkan 

menggunakan oven, kemudian ditimbang dan dicatat 

beratnya. 

2. Sampel liquid fuel dimasukkan ke dalam piknometer yang 

telah ditimbang sebelumnya, kemudian ditimbang ulang dan 

dicatat beratnya.  Berat sampel sama dengan selisih antara 

piknometer kosong dengan piknometer yang berisi sampel. 

3. Densitas sampel kemudian dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

   
     

 
 

Keterangan: 

⍴ : densitas sampel (g/mL) 

w2 : berat piknometer kosong (g) 

w2  : berat piknometer yang diisi dengan sampel (g) 

  : volume piknometer (mL) 
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3.3.6.4 Analisis Viskositas 

 

Analisis viskositas dilakukan untuk mengetahui kekentalan 

suatu sampel.  Dalam analisis viskositas ini, alat yang digunakan 

adalah Viskometer Ostwald.  Langkah-langkah dalam analisis 

viskositas adalah sebagai berikut: 

1. Viskometer Ostwald yang akan digunakan terlebih dahulu 

dicuci dan dikeringkan dalam oven pada suhu 100 °C. 

2. Viskometer diisi dengan sampel pada suhu kamar. 

3. Pada kondisi viskometer telah mencapai kondisi yang 

diinginkan maka ketinggian sampel dengan kapiler 

disesuaikan dengan menggunakan pompa hisap hingga 

melebihi sedikit garis batas. 

4. Sampel kemudian dibiarkan turun serta dihitung waktu 

sampai tanda batas. 

5. Waktu yang diukur adalah waktu miniskus untuk melewati 

dari sasaran pertama menuju waktu sasaran kedua. 

6. Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali. 

 

Rangkaian proses penelitian dirangkum dalam Gambar 7 yang 

meliputi sintesis zeolit-Y, uji aktivitas (uji 

perengkahan/pirolisis) dan karakterisasi produk liquid fuel. 
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Gambar 7. Rangkaian proses penelitian. 

 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Penelitian ini telah berhasil mensintesis zeolit-Y dari silika sekam padi dan 

aluminium foil food grade dengan metode hidrotermal pada suhu 

kristalisasi 100 ℃ selama 48 jam. 

2. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa variasi suhu kalsinasi tidak 

mengubah struktur zeolit-Y, tetapi berpengaruh terhadap perubahan fasa 

kristal pada zeolit-Y. 

3. Hasil karakterisasi SEM menunjukkan bahwa variasi suhu kalsinasi 

mempengaruhi morfologi permukaan (ukuran dan bentuk kristal) zeolit-Y 

hasil sintesis. 

4. Hasil analisis GC-MS menunjukkan komponen hidrokarbon tertinggi 

terdapat pada liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu 

kalsinasi 650 ℃ yaitu sebesar 88,76%. 

5. Komponen hidrokarbon dengan kandungan fraksi gasoline tertinggi 

terdapat pada liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu 

kalsinasi 750 ℃ yaitu sebesar 60,24%. 

6.  Liquid fuel hasil pirolisis menggunakan katalis zeolit-Y suhu kalsinasi 750 

℃ merupakan liquid fuel terbaik karena memiliki kandungan fraksi 

gasoline tertinggi yaitu sebesar 60,24%. 
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5.2 Saran 

 

Beberapa hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya antara lain : 

1. Mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pirolisis seperti 

volume sampel, jumlah katalis, suhu pirolisis, dan lama waktu pirolisis. 

2. Mengolah liquid fuel hasil pirolisis menjadi biogasoline. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Aguado, J. 2007. Feedstock Recycling of Polyethylene in a Two Step 

Thermocatalytic Reaction System. Journal Application Pyrolysis. 79: 415–

423. 

 

Arinanda, A.G. 2019. Konversi Campuran Eceng Gondok dan Minyak Kelapa 

Sawit Menjadi Bahan Bakar Cair dengan Metode Pirolisis Menggunakan 

Zeolit-A Sebagai Katalis. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar 

Lampung. 108 hlm. 

 

Avista, D. 2019. Produksi Bahan Bakar Cair dari Campuran Onggok dan Minyak 

Kelapa Sawit dengan Metode Pirolisis Menggunakan Zeolit-A Sebagai 

Katalis. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung. 105 hlm. 

 

Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta. 82 hlm. 

 

Badan Pusat Statistik. 2019. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi 

Menurut Provinsi. https://www.bps.go.id. Diakses pada 14 Februari 2020. 

 

Baerlocher, C., McCusker, L.B., and Olson, D.H. 2007. Atlas of Zeolite 

Framework Types Sixth Revised Edition. Elsevier. Amsterdam. 397 p. 

 

Basu, P. 2010. Biomass Gasification and Pyrolysis: Practical Design and Theory. 

Academic Press. United Kingdom. 365 p. 

 

Cresswell, C. J., Runquist, A.O., Campbel., dan Malcom, M. 1982. Analisis 

Spektrum Senyawa Organik Edisi ke-2. ITB Press. Bandung. 145 hlm. 

 



59 

 

Daifullah, A.A.M., Girgis, B.S., and Gad, H.M.H. 2003. Utilization of Agro-

Residues (Rice Husk) in Small Wastewater Treatment Plans. Material 

Letters. 57: 1723–1731. 

 

David, G. W. 2005. Analisis Farmasi Edisi kedua. EGC. Jakarta. 

 

Demibas, Ayhan., and Arin, Gönenç. 2002. An Overview of Biomass Pyrolysis. 

Energy Sources. 24:5, 471-482. 

 

Dyah, P. S. 2011. Produksi Biodiesel dari Mikroalga Chlorella sp dengan Metode 

Esterifikasi In-Situ. (Tesis). Universitas Diponegoro. Jawa Tengah. 45 hlm. 

 

Erianti, M. 2018. Pembuatan Zeolit-Y dari Silika Sekam Padi dan Kaleng 

Aluminium Bekas Sebagai Katalis Pengolahan Campuran Onggok dan 

Minyak Biji Karet Menjadi Liquid Fuel dengan Metode Pirolisis. (Skripsi). 

Universitas Lampung. Bandar Lampung. 102 hlm. 

 

Faber, J., Weth, C.A., and Bridge, J. 2003. A Plug-in Program To Perform 

Hanawalt or Fink Search Indexing Using Organics Entries in The ICDD 

PDF-4/Organics 2003 Database. West Chester University. 

 

Gates, Bruce.C.1992. Catalytic Chemistry. John Wiley and Sons In. Singapore. 

 

Guo, X., Wang, S., Wang, Q., Guo, Z., and Luo, Z. 2011. Properties of Bio-Oil 

from Fast Pyrolysis Of Rice Husk. Chinese Journal of Chemical 

Engineering. 19 (1): 116-121. 

 

Hanawalt, J.D., and Rinn, H.W. 1936. Identification of Crystalline Materials; 

Classification and Use of X-Ray Diffraction Patterns. Industrial and 

Engineering Chemistry. 8 : 244-247. 

 

Heyerdahl, P.H., and Geoffrey G. 2006. Distributed Biomass Conversion. 

Norwegian University. Oslo. 

 

Jannah, R. 2008. Reaksi Transesterifikasi Trigliserida Minyak Jarak Pagar 

dengan Metanol Menggunakan Katalis Padatan Basa K2CO3/γ-Al2O3. 

(Skripsi).Universitas Indonesia. Jakarta. 

 



60 

 

Jha, B., and Singh, D.N. 2012. Zeolitization Characteristics of a Fly Ash from 

Wet and Dry Disposal System. Acta Geotechnica Slovenica. 2: 63-71. 

 

Kamarudin, K. S. N., Mata, H., and Hamdan, H. 2003. Structural Synthesis and 

Modification of Zeolite As Methane Adsorbent. Universitas Teknologi 

Malaysia. Malaysia. 1-6. 

 

Kasmui., Muhlisin, M.Z., dan Sumarni, W. 2008. Kajian Pengaruh Variasi Rasio 

Si/Al dan Variasi Kation Terhadap Perubahan Ukuran Pori Zeolit Y dengan 

Menggunakan Metode Mekanika Molekuler. Indonesian Journal of 

Chemical Science. 2(1). 

 

Ketaren, S. 1986. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Universitas 

Indonesia Press. Jakarta. 57 hlm. 

 

Kloprogge J.T., Duong L.V., and Frost R.L. 2005. A Review of the Synthesis and 

Characterisation of Pillared Clays and Related Porous Materials for 

Cracking of Vegetable Oils to Produce Biofuels. Environmental Geology. 

47: 967-981. 

 

Koller, H., Overweg, A.R., Santen, R.A.V., and Haan, J.W.D. 1997. 
13

C and 
23

Na 

Solid-State NMR Study on Zeolite Y Loaded with Mo(CO)6. J.Phys.Chem. 

101: 1754-1761. 

 

Kumar, P., Kumar, P., Rao, P.V.C., Choudary, N.V., and Sriganesh, G. 2017. 

Sawdust Pyrolysis: Effect of Temperature and Catalysts. Fuel. 199: 339-

345. 

 

Luo, Z., Wang, S., Liao, Y., Zhou, J., Gu, Y., and Cen, K. 2004. Research on 

Biomass Fast Pyrolysis for Liquid Fuel. Biomass Bioenergy. 26 (5): 455-

462. 

 

Masoudian, S.K., Sadighi, S., and Abbasi, A. 2013. Synthesis and 

Characterization of High Aluminum Zeolit X from Technical Grade 

Materials. Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalyst. 8(1): 

54-60. 

 



61 

 

Monsalve, A.G. 2004. Active Acid Sites in Zeolite Catalyzed Iso-butane/cis-2-

Butene Alkylation. Institut für Technische Chemie der Technischen 

Universität München Lehrstuhl II. Germany. 

 

Nandiyanto, A.B.D., Rahman, T., Fadhlullah, M.A., Abdullah, A.G., Hamidah, I., 

and Mulyanti, B. 2016. Synthesis of Silica Particles from Rice Straw Waste 

Using a Simple Extraction Method. Materials Science and Engineering. 

128: 1-8. 

 

Oster. 2015. Chemical Composition Limits of Aluminium Purity Grades & Alloys. 

Oster. America. 

 

Pangesti, G,G., Pandiangan, K, D., Simanjuntak, W., Sascori, S., and Rilyanti, M. 

2021. Synthesis of Zeolite-Y From Rice Husk Silica and Food Grade 

Aluminum Foil Using Modified Hydrothermal Method. Journal of 

Physics:Conference Series ICASMI 2020. 7: 1-8. 

 

Prasad, R., and Pandey, M. 2012. Rice Husk Ash As A Renewable Source For 

The Production Of Value Added Silica Gel And Its Application: An 

Overview. Bulletin Of Chemical Reaction Engineering And Catalyst. 7 : 1-

25. 

 

Pratiwi, E. 2018. Pengolahan Campuran Bagas Tebu dan Minyak Jarak Kaliki 

(Ricinus communis L.) Menjadi Liquid Fuel Dengan Metode Pirolisis 

Menggunakan Zeolit Sintetik Berbasis Silika Sekam Padi Sebagai Katalis. 

(Tesis). Universitas Lampung. Bandar Lampung. 99 hlm. 

 

Rahman, M.M., Hasnida, N., and Wan, N.W.B. 2009. Preparation of Zeolite Y 

Using Local Raw Material Rice Husk as a Silica Source. Journal of 

Scientific Research. 1(2): 285-291. 

 

Satria, Y.A. 2017. Studi Pirolisis Minyak Biji Jarak Kaliki Menggunakan Zeolit 

Sintetis Berbasis Silika Sekam Padi Sebagai Katalis. (Skripsi). Universitas 

Lampung. Bandar Lampung. 79 hlm. 

 

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. 2019. Outlook Energi Indonesia. 

Jakarta. 75 hlm. 

 



62 

 

Sheth, P.N., and Babu, B.V. 2006. Kinetic Modelling of the Pyrolysis of Biomass. 

Proceedings of National Conference on Environmental Conservation. 453-

458. 

 

Simanjuntak, A., Simanjuntak, W., Pandiangan, K.D., and Sembiring, Z. 2019. 

The Effect of Sugarcane Bagasse to Rubber Seed Oil Ratios on The 

Chemical Composition of Liquid Fuels Produced by Zeolite-Y Catalyzed 

Pyrolysis. Journal of Physics: Conference Series. 1338: 1-8. 

 

Simanjuntak, W., and S. Sembiring. 2016. The Use of Liquid Smoke as a 

Substitute for Nitric Acid for Extraction of Amorphous Silica from Rice 

Husk Through Sol-Gel Route. Oriental Journal of Chemistry. 32(4): 2079-

2085. 

 

Sparkman, O. D., Penton, Z., and Kitson, F. 2011. Gas Chromatography and 

Mass Spectrometry: A Practical Guide. Academic Press. Amsterdam. 

 

Supriyanto, R., Simanjuntak, W., Pandiangan, K.D., Situmeang, R.T.M., and 

Ahmadhani, M.Y. 2018. Chemical Composition of Liquid Fuel Produced by 

Co-pyrolysis of Sugarcane Bagasse and Sludge Palm Oil Using Zeolite-Y as 

Catalyst. Oriental Journal of Chemistry. 34(4): 1533-1540. 

 

Wang, T., Zhang, Q., Ding, M., Wang, C., Li, Y., Zang, Q., and Ma, L. 2017. Bio-

Gasoline Production by Coupling of Biomass Catalytic Pyrolysis and 

Oligomerization Process. Energy Procedia. 105: 858-863. 

 

Wardan, S., dan Zainal, A. 2003. Bahan Bakar dan Pelumas. Fakultas Teknik. 

UNY. Yogyakarta. 56 hlm. 

 

Yakub, M. I., A. Y. Abdalla, K. K. Feroz, Y. Suzana, A. Ibrahem., and S. A. Chin. 

2015. Pyrolysis of Oil Palm Residues in a Fixed Bed Tubular Reactor. 

Journal of Power and Energy Engineering. 3: 185-193. 

 

 

 


