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Abstrak: Pirolisis CPO parit telah dilakukan dengan katalis Z-400 (Zeolit yang dipanaskan dalam furnace pada 
temperatur 400oC selama 3 jam ) dan Z-HCl-400 (Zeolit yang direndam dalam larutan HCl 2M selama 24 jam, lalu 
dipanaskan seperti pada pembuatan katalis Z-400). Pirolisis pada CPO parit juga dilakukan tanpa menggunakan katalis 
sebagai pembanding. Pirolisis dilakukan dengan cara memasukkan 25 mL CPO parit dalam reaktor, yang dilengkapi 
dengan termometer dan pemanas berupa lampu Bunsen berbahan bakar gas LPG. Temperatur saat pertama kali 
pirolisat menetes dicatat, begitu juga dengan temperatur untuk setiap selang waktu 2 menit. Karakterisasi pada pirolisat 
dilakukan untuk mengatahui yield, densitas, dan viskositas.  Berdasarkan pada pola grafik hubungan temperatur pirolisis 
lawan waktu dapat diketahui bahwa waktu untuk mencapai temperatur 204oC (daerah fraksi heavy nafta) untuk pirolisis 
tanpa katalis hanya memerlukan waktu 22 menit, sementara untuk pirolisis dengan katalis Z-400 memerlukan waktu 
selama 40 menit. Waktu yang lebih lama terjadi sebagai akibat dari adanya rintangan oleh katalis, Namun demikian, 
pada pirolisis menggunakan katalis Z-HCl-400 waktu menjadi lebih singkat kembali, yaitu 24 menit. Hal ini dapat terjadi 
karena sifat asam pada katalis mampu membantu proses perengkahan uap CPO parit. .  
 
Kata kunci: grafik, temperatur, waktu, pirolisis, CPO parit 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Pirolisis merupakan suatu proses perombakan 
biomassa atau senyawa organik dengan bantuan 
panas, tanpa adanya keterlibatan oksigen (Frety et 
al., 2011). Melalui proses pirolisis, suatu senyawa 
dengan ukuran molekul besar diubah menjadi kecil, 
sehingga lebih mudah menguap dan terbakar. 
Dengan demikian, senyawa yang dihasilkan dari 
proses pirolisis berpotensi sebagai bahan bakar 
(Laird et al., 2009).  

Proses pirolisis untuk mendapatkan bahan 
bakar alternatif (biofuel) banyak menarik perhatian 
peneliti. Menurut Ringer et al. (2006), metode 
pirolisis layak dikembangkan untuk mengatasi 
kelangkaan minyak bumi di masa mendatang. 
Produksi biofuel dalam skala menengah (5-11 
ton/hari), telah dilakukan di beberapa Negara 
seperti Belanda, Kanada dan Finlandia. Bio-fuel 
yang dihasilkan secara pirolisis dapat digunakan 
untuk beberapa kepentingan seperti untuk 
menjalankan mesin pompa, penggerak turbin 
pembangkit listrik dan motor dengan rpm rendah. 
Selain untuk mendapatkan bahan bakar (biofuel), 
melalui proses pirolisis juga dihasilkan senyawa 

kimia yang berguna dalam kehidupan (Maher dan 
Bressler, 2007).  

Pirolisis untuk mendapatkan biofuel biasanya 
menggunakan senyawa trigliserida sebagai bahan 
baku. Salah satu sumber trigliserida yang 
ketersediannya melimpah adalah adalah minyak 
sawit. Lima et al. (2004) melaporkan bahwa pirolisis 
minyak sawit, pada temperatur antara 350ºC dan 
400ºC menghasilkan pirolisat dalam bentuk 2 fasa 
yaitu organik dan air. Berdasarkan hasil analisis 
dengan GC-MS diketahui bahwa dalam fasa organik 
terdapat beberapa senyawa seperti alkena, alkana, 
asam karboksilat dan aldehida. Dengan demikian, 
pirolisat fasa organik (biofuel) dapat digunakan 
sebagai campuran pada minyak diesel.  

Pada penelitian ini, minyak sawit yang 
digunakan berasal dari limbah pabrik pengolahan 
CPO (Crude Palm Oil). CPO kategori ini lebih 
dikenal dengan istilah CPO parit, karena berasal 
dari parit atau selokan yang menuju kolam limbah 
pabrik. CPO parit memiliki kualitas yang rendah 
karena kandungan asam lemak bebasnya tinggi 
(20-70%), sehingga tidak layak untuk diproses lebih 
lanjut untuk kepentingan pangan (minyak goreng). 
Ketersediaan CPO parit sangat melimpah 
mengingat jumlah industri CPO yang jumlahnya 
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terus bertambah. Peningkatan jumlah produksi CPO 
akan semakin menjamin ketersediaan CPO parit 
sebagai sumber bahan baku  

Dalam pengolahan biofuel, mula-mula CPO 
parit dibersihkan (dimurnikan) terlebih dahulu dari 
pengotor berupa lumpur tanah, serat kelapa sawit, 
air dan lain-lain. Selanjutnya, CPO yang telah bersih 
dimasukkan dalam suatu reaktor pirolisis yang 
terbuat dari stainless steel. Pirolisis CPO dilakukan 
dengan 2 macam katalis. Katalis pertama adalah 
zeolit yang telah dipanaskan dalam tanur pada suhu 
400oC, diberi simbol Z-400. Katalis kedua adalah 
zeolit yang sebelumnnya direndam terlebih dahulu 
dalam larutan HCl sebelum dilakukan pemanasan 
pada temperatur 400oC, diberi simbol Z-HCl-400. 
Data temperatur saat pirolisat pertama kali menetes 
dan temperatu pirolisat tiap 2 menit dicatat.  

Artikel ini berisi laporan mengenai interpretasi 
pola grafik temperatur lawan waktu dari proses 
pirolisis CPO parit. Melalui interpretasi pola grafik ini 
akan dapat diketahui bagaimana pengaruh 
penggunaan katalis pada kecepatan proses 
perengkahan, dan yield untuk tiap fraksi.   
 

2.  METODE 
2. 1 Alat dan Bahan 
 

Peralatan utama yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa reaktor pirolisis stainless steel, 
lampu Bunsen, tabung gas LPG, pendingin lurus, 
mesin pompa akuarium, thermometer, furnace, 
corong pisah, peralatan gelas. Bahannya CPO parit 
dari PT Alam Tri Abadi, Tanjung, Kabupaten 
Tabalong, Kalimantan Selatan, heksana teknis dari 
PT Brataco Chemical, HCl (p.a) dari E. Merck, 
akuades (Laboratorium Dasar FMIPA UNLAM), 
zeolit alam asal Klaten, Jawa tengah. 
 

2.2  Pemurnian CPO 
 
Sebanyak 100 g CPO dimasukkan dalam 

beker glas kapasitas 500 mL. Selanjutnya secara 
beruturut-turut dimasukkan 100 mL air dan 100 mL 
heksana. Campuran diaduk selama 5 menit, 
kemudian dimasukkan dalam corong pisah. Setelah 
lapisan heksana  (atas) dan lapisan air (bawah) 
terpisah dengan jelas, lapisan bawah dikeluarkan 
dari corong pisah. Lapisan atas didistilasi untuk 
memisahkan heksana dari CPO.   
 

2.3  Pembuatan Katalis 
 

Katalis Z-400. Seratus g zeolit alam dicuci 
dengan 3 x 100 mL akuades, kemudian ditiriskan 

hingga tidak ada lagi air menetes. Zeolit selanjutnya 
dimasukkan dalam furnace dan dipanaskan pada 
temperatur 400 oC selama 3 jam. 

Katalis Z-HCl-400. Seratus g zeolit 
dimasukkan dalam 200 mL larutan HCl 2 M selama 
24 jam. Zeolit dicuci berulang kali dengan akuades 
hingga netral. Zeolit yang telah netral ditiriskan 
hingga tidak ada lagi air menetes. Zeolit selanjutnya 
dimasukkan dalam furnace dan dipanaskan pada 
temperatur 400 oC selama 3 jam. 

 

2.4  Pirolisis CPO Parit  
 
Sebanyak 25 g CPO parit dimasukkan dalam 

reactor yang rangkaiannya ditunjukkan pada 
Gambar  1. Pemanas reactor berupa lampu Bunsen 
dengan bahan bakar LPG. Besar nyala api Bunsen 
diatur sehingga sama untuk setiap percobaan. 
Pirolisis untuk tiap macam katalis dilakukan 
sebanyak 2 kali pengulangan. Pirolisis juga 
dilakukan tanpa katalis sebagai perbandingan. 

 
 

 
 

Gambar 1. Rangkaian alat reaktor pirolisis CPO parit 

 

2.5 Analisis Data 
 

Data temperatur dan waktu diolah dalam 
bentuk grafik hubungan antara temperatur (sumbu 
y) dengan waktu (sumbu x).  Grafik yang dihasilkan 
pada tiap kondisi pirolisis dianalisis secara deskriptif 
dan dibandingkan dengan temperatur fraksinasi 
minyak bumi dalam perolehan bahan bakar.    
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengaruh Perbedaan Katalis pada Total 

Waktu Pirolisis, Yield dan Warna 
Pirolisat  

 
Tabel 1 menunjukkan data mengenai total 

waktu pirolisis, yield dan warna pirpolisat. 
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Ppenggunaan katalis Z-400 menyebabkan total 
waktu pirolisis menjadi lama (Tabel 1). Waktu 
pirolisis yang lebih lama diperkirakan sebagai akibat 
halangan oleh katalis pada pirolisat saat menuju 
keluar. Namun demikian, fenomena ini tidak terjadi 
pada pirolisis menggunakan katalis Z-HCl-400. Hal 
ini menunjukkan bahwa sifat asam pada katalis 
mempercepat proses perengkahan CPO parit.   

  
Tabel 1. Waktu pirolisis, yied dan warna pirolisat 

 

Katalis 
Total waktu 

pirolisis 
(menit) 

Yield 
(%; v/v) 

Warna pirolisat 

Tanpa 
katalis 

70 67,2 Coklat kekuningan 

Z-400 117 53,2 Coklat tua kekuningan 

Z-HCl-400 66 33.8 Coklat muda kekuningan  

 
Perengkahan menggunakan katalis Z-HCl-400 

dapat berakibat pada efektifitas perengkahan yang 
tinggi. Senyawa-senyawa yang dihasilkan 
diperkirakan memiliki berat molekul rendah, 
sehingga fasa uap tidak terkondensasi pada 
pendinginan menggunakan air. Semakin banyak 
fasa uap yang  tidak terkondensasi, maka semakin 
sedikit yield yang dihasilkan seperti ditunjukkan 
pada Tabel 1.   

Gambar 2 menunjukkan pirolisat hasil pirolisis 
CPO parit dengan berbagai kondisi. Pirolisat hasil 
pirolisis dengan katalis Z-400 memberikan warna 
relatif lebih gelap daripada pirolisat lainnya. Warna 
lebih gelap diperkirakan akibat dari waktu pirolisis 
yang lebih panjang, seperti ditunjukkan sebelumnya 
pada Tabel 1. 
 

 
 
Gambar 2.  Foto pirolisat hasil pirolisis CPO parit tanpa 

katalis (kiri), menggunakan katalis Z-400 
(tengah) dan katalis Z-HCl-400 (kanan) 

 
 

Pirolisat pada hasil pirolisis menggunakan 
katalis Z-HCl-400 memiliki warna paling cerah 

daripada lainnya. Warna paling cerah ini 
diperkirakan terkait dengan waktu pirolisis yang 
lebih pendek jika dibandingkan dengan lainnya.  
 

3.2 Pirolisis CPO Parit Tanpa Katalis 
 

Pirolisat menetes pertama kali pada 
temperatur 98 oC, setelah reaktor dipanasi selama 
14 menit. Pencatatan data kenaikan temperatur tiap 
2 menit dilakukan untuk mengamati pola grafik dari 
temperatur pirolisis lawan waktu.    

Berdasarkan grafik pada Gambar 3 dapat 
diketahui bahwa pirolisat pertama kali menetes 
pada temperatur 98oC. Setelah 2 menit kemudian 
temperatur pirolisat naik menjadi 100oC. Pirolisis 
pada 2 menit pertama ini diduga menghasilkan air, 
karena temperatur 100oC merupakan titik didih air.  
Setelah menit ke 2, temperatur pirolisat terus naik 
dan pada menit ke 22 temperatur pirolisat telah 
mencapai 204oC. Berdasarkan metode standar 
ASTM D2887 mengenai rentang titik didih fraksi 
bahan bakar (Karayildirim et al., 2006), maka 
diketahui bahwa pirolisat yang dihasilkan sampai 
dengan menit ke 22 masuk dalam kategori nafta 
berat (heavy nafta). Fraksi yang termasuk dalam 
kategori ini adalah bensin (gasoline) dan minyak 
tanah (kerosene). Jika diperhatikan dengan cermat, 
sampai pada menit ke 26, grafik yang dihasilkan 
cenderung datar. Berdasarkan hal itu dapat diduga 
bahwa fraksi nafta berat terus keluar menetes 
hingga menit ke 26 pada temperatur 210 oC.   

 
 

 
 
Gambar 3. Grafik hubungan temperatur pirolisis lawan 

waktu pada pirolisis CPO parit tanpa katalis  

 
Perubahan fraksi diperkirakan mulai terjadi 

setelah menit ke 26. Perubahan ini terlihat dengan 
perubahan  kenaikan temperatur yang signifikan 
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dan bertahan tetap tinggi hingga menit ke 36 
dengan temperatur 232oC. Pirolisat yang dihasilkan 
pada rentang temparatur 204-343oC termasuk 
dalam kategori minyak gas ringan (light gas oil), 
dimana minyak solar (automotive diesel oil) masuk 
dalam kategori ini. Setelah pirolisis berlangsung 
sampai menit ke 36, temperatur pirolisat terus 
menurun secara perlahan. Hal ini menunjukkan 
bahwa  jumlah pirolisat mulai mengalami 
penurunan. Pirolisat behenti menetes pada 
temperatur 176 oC di menit ke 70. 
 

3.3 Pirolisis CPO Parit Menggunakan Z-400  
 

Pirolisat menetes pertama kali pada 
temperatur 102oC, setelah reaktor dipanasi selama 
27 menit. Jika dibandingkan dengan waktu pirolisat 
untuk menetes pertama kali pada pirolisis tanpa 
katalis, maka waktu menetes pertama kali pada 
pirolisis ini adalah lebih lama. Waktu yang lebih 
lama ini diperkirakan sebagai akibat adanya 
halangan dari katalis yang ditempatkan dalam 
reaktor. Gambar 4 merupakan grafik temperatur 
lawan waktu dari pirolisis CPO parit pada penelitian 
ini.  
 

 
 
Gambar 4. Grafik hubungan temperatur pirolisis lawan 

waktu pada pirolisis CPO parit                 
menggunakan katalis Z-400 

 
Temperatur pirolisat pada 2 menit pertama 

pada percobaan ini adalah 106oC. Temperatur ini 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan temperatur 
pirolisat pada pirolisis tanpa katalis. Tingginya 
temperatur pirolisat pada 2 menit pertama ini 
mengindikasikan bahwa pirolisat tidak lagi 
mengandung air. Hal ini terjadi karena air yang 

menguap dari dasar reactor dijerap oleh katalis 
zeolit.   

Temperatut pirolisat terus naik secara 
perlahan sampai 204oC pada menit ke 40. Kenaikan 
temperatur pirolisat secara perlahan ini 
mengindikasikan bahwa proses perengkahan CPO 
parit berlangsung secara perlahan. Sedikit 
penurunan temperatur pada menit ke 30 menuju ke 
80 mengindikasikan bahwa jumlah pirolisat pada 
fraksi heavy nafta (campuran gasoline dan 
kerosene) sudah mulai mengalami penurunan.     

Jika dibandingkan antara waktu yang 
dibutuhkan pada pirolisis tanpa katalis dengan 
tanpa katalis, maka dapat diketahui bahwa waktu 
pirolisis untuk mencapai temperatur 204oC untuk 
tanpa katalis adalah hanya 22 menit, sementara 
untuk pirolisis dengan katalis memerlukan waktu 
selama 40 menit. Waktu yang lebih lama tentu saja 
akan menghasilkan volume pirolisat yang lebih 
banyak juga, sehingga fraksi heavy nafta yang 
dihasilkan dari pirolisis dengan katalis akan 
berjumlah lebih banyak. Setelah pirolisis 
berlangsung sampai menit ke 60, temperatur 
pirolisat terus menurun secara perlahan. Ini 
menunjukkan bahwa jumlah pirolisat mulai 
mengalami penurunan. Pirolisat berhenti menetes 
pada temperatur 193 oC di menit ke 74.  
 

3.4  Pirolisis CPO Parit Menggunakan 
Katalis Z-HCl-400  

 
Pirolisis berikutnya adalah dengan 

menggunakan katalis Z-HCl-400. Pirolisat menetes 
pertama kali pada temperatur 102oC, yaitu setelah 
reaktor dipanasi 27 menit (Gambar 5). Waktu 
pertama kali pirolisat menetes pada pirolisis 
menggunakan katalis Z-HCl-400 ini lebih singkat 
jika dibandingkan pada pemakaian katalis Z-400. 
Kecepatan menetes lebih cepat diperkirakan 
sebagai dampak dari sifat asam katalis yang 
digunakan. Kecepatan menetes pirolisat pada 
pirolisis dengan katalis Z-HCl-400 ini sama dengan 
kecepatan menetes tanpa katalis.  

Pada Gambar 5 diketahui bahwa mula-mula 
temperatur pirolisis naik perlahan sampai 145oC 
pada menit ke-14. Temperatur ini merupakan titik 
didih akhir dari fraksi bensin (Karayildirim et al., 
2006). Jika dibandingkan waktu yang diperlukan 
untuk mencapai temperatur 204oC (Gambar 3) dan 
206oC (Gambar 4), dapat diketahui bahwa pirolisis 
dengan katalis Z-HCl-400 memiliki kecepatan yang 
lebih tinggi (waktu lebih singkat). Hal ini dapat 
terjadi karena sifat keasaman yang lebih tinggi 
berdampak pada kemampuan katalis dalam 
perengkahan. Sifat keasaman yang tinggi berasal 
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dari perendaman zeolit dalam larutan HCl saat 
pembuatan katalis.   

 

 
 
Gambar 5. Grafik hubungan temperatur pirolisis lawan 

waktu pada pirolisis CPO parit dengan  
katalis zeolit  Z-HCl-400  

 

4.  SIMPULAN 
 

Berdasarkan pada pola grafik hubungan 
temperatur pirolisis lawan waktu dapat diperkirakan 
bahwa waktu untuk mencapai temperatur 204oC 
(daerah fraksi heavy nafta) pada pirolisis tanpa 
katalis hanya memerlukan waktu 22 menit, 
sementara untuk pirolisis dengan katalis Z-400 
memerlukan waktu 40 menit. Waktu yang lebih lama 
adalah akibat dari rintangan oleh katalis, Namun 
demikian, pada pirolisis menggunakan katalis Z-
HCl-400 waktu menjadi singkat, yaitu 24 menit 

karena sifat asam pada katalis mampu membantu 
proses perengkahan dari uap CPO parit.   
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