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ABSTRAK 

Penggunaan  plastik   yang   semakin   meluas   dan   meningkat   tiap   tahunnya 

menyebabkan  semakin  menumpuknya limbah plastik  terutama dari  jenis 

polipropilen. Di sisi lain, kekhawatiran akan terjadinya krisis energi 

menimbulkan upaya daur ulang limbah plastik untuk menghasilkan bahan bakar 

alternatif baru sebagai pengganti bahan bakar diesel. Dengan melarutkan plastik 

jenis polipropilen (PP)  dalam High Speed Diesel (HSD),  dilanjutkan dengan 

menambahkan air dan surfaktan untuk mencegah bahan bakar yang  dihasilkan 

membeku pada suhu kamar, diharapkan akan diperoleh bahan bakar baru dari 

recycle  limbah  plastik.  Pada  penelitian  ini  akan  dipelajari  pengaruh  yang 

ditimbulkan  oleh  penambahan  surfaktan  terhadap  kesetimbangan  solid-liquid 

sistem  solar-PP-surfaktan-air secara eksperimen. Penelitian ini dibagi menjadi 

tiga tahap, yaitu tahap  pelarutan PP dalam HSD, tahap penambahan air dan 

surfaktan dan tahap pengamatan dan analisa. Analisa dilakukan dengan metode 

analisa penurunan suhu maupun dengan   metode Differential  Scanning 

Calorimetry (DSC). Dari eksperimen yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang 

sangat signifikan, yaitu bahwa pertama larutan PP-HSD yang membeku  pada 

suhu kamar dan memisah menjadi dua fase dapat teremulsi dengan baik dengan 

penambahan surfaktan dan air. Sedangkan kontribusi hasil yang kedua adalah 

pencampuran antara PEG dan SLES dengan komposisi perbandingan 4 :1 akan 

menghasilkan emulsi yang baik dan stabil. 
 

Kata kunci : recycle limbah plastik,bahan bakar alternatif,surfaktan 
 
 

PENDAHULUAN 

Petroleum merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. 

Sedangkan  konsumsi  petroleum  pertahunnya  selalu  meningkat  [1].  Akibatnya 

telah banyak timbul kekhawatiran akan terjadi krisis energi saat persediaan BBM 

di kerak bumi menipis. Hal  ini memicu perkembangan ilmu pengetahuan untuk 

mencari alternatif energi lain yang dapat terbarukan sekaligus dapat menghemat 

penggunaan  minyak  dan  gas  bumi.  Di  sisi  lain,  saat   ini  dunia  juga  telah 

disibukkan  dengan  masalah  menumpuknya  sampah  plastik.  Dengan   adanya 

konsumsi plastik yang cukup besar, maka mengakibatkan sampah plastik semakin 

meningkat. 

Menurut data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, saat ini sampah plastik di 

Indonesia  mencapai 1,6 juta ton setiap tahunnya. Komposisi sampah untuk tiga 

kota besar di Indonesia yang dikutip dari Data Kebersihan tahun 1997-1998  dapat 

dilihat bahwa sampah plastik memiliki persentase yang cukup besar diantara jenis 

sampah anorganik lainnya [3]. 

Di banyak negara, hanya 7% dari sampah plastik yang dihasilkan oleh 

industri dan masyarakat berhasil di daur ulang [2]. Analisis menunjukkan bahwa 
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perbandingan plastik di dalam sampah mencapai 10% dari berat keseluruhan, dan 

mayoritas  berasal  dari  bekas  kemasan  [4].  Polietilen  dan  polipropilen  yang 

merupakan  plastik   paling  digemari  untuk  dijadikan  bahan  dasar  kemasan 

menempati  presentase  terbesar  dari  sampah  plastik  dibandingkan  jenis  plastik 
lainnya yaitu sekitar 44%, diikuti Polistirene 25%,  dan Polivinilklorida (PVC) 

15%. 

Penimbunan sampah akan menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Hal 
ini dikarenakan bahan plastik tidak terdegradasi, dapat menghalangi 

mikroorganisme  untuk  mendegradasi  senyawa  lain.  Selain  itu  penimbunan 

sampah  dapat   menyebabkan  polusi  air  bawah  tanah.  Sedangkan  tindakan 

pembakaran sampah plastik  dapat menghasilkan senyawa kimia berbahaya dan 

beracun,   yaitu   senyawa   dioksin   yang   berakibat   pada   perubahan   hormon 

reproduksi hewan dan manusia serta menyebabkan kanker  [1]. Sampah plastik 

mempunyai nilai kalori tinggi yang setara dengan batu bara atau minyak  bumi, 

dan dapat dimanfaatkan dengan jalan pembakaran untuk menghasilkan panas atau 

tenaga [5]. Oleh sebab itu  sampah plastik dapat pula dipergunakan sebagai bahan 

bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil yang tidak terbarukan [2]. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem 1% PP dalam HSD 

memiliki cloud point pada 341,15 K [7]. Hal ini berarti pada suhu ruangan, kedua 

sistem  Bahan  Bakar  Polimer  (BBP)  tersebut  akan  membeku  dan  tidak  dapat 

melewati nozzle fuel injector dalam mesin diesel yang akan menyemprotkan BBP 

tersebut sehingga BBP dapat terbakar secara bertahap. Oleh sebab itu BBP yang 

mempunyai cloid point  yang lebih rendah perlu dikembangkan. Mitsuhara et al. 

[8] melakukan penelitian dan menemukan bahwa dengan penambahan surfaktan 

pada pengemulsian bahan bakar polimer  dengan air dapat menurunkan viskositas 

dan mencegah PP/PE yang ditambahkan akan membeku kembali. Berdasarkan 

penelitian-penelitian tersebut, perlu diteliti komposisi surfaktan yang tepat untuk 

ditambahkan  pada sistem PP pada bahan bakar diesel, sehingga akan diperoleh 

bahan  bakar  yang  dapat  digunakan  untuk  mesin  diesel.  Penelitian-penelitian 

tersebut  di  atas  belum  mendiskusikan   mengenai  kesetimbangan  solid-liquid 

polimer dalam sistem solar-PP-surfaktan-air secara  termodinamika. Oleh sebab 

itu, maka penelitian ini ditekankan pada pengembangan metode eksperimen untuk 

memperoleh pendekatan kesetimbangan solid-liquid polimer pada sistem  solar- 

PP-surfaktan-air menggunakan cloud point sistem yang lebih rendah. Berdasarkan 

pada fakta di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh 

yang ditimbulkan oleh penambahan surfaktan terhadap kesetimbangan solid-liquid 

sistem  solar-PP-surfaktan-air   secara  eksperimen.  Manfaat  dari  penelitian  ini 

adalah terciptanya bahan bakar alternatif baru yang dapat menghemat penggunaan 

HSD  dalam  mesin  diesel  serta  dapat  mendaur  ulang   sampah  plastik  jenis 

Polipropilen. 

 
METODE PENDEKATAN 

Metodologi  penelitian  yang  dilakukan  mengacu  pada  metode  yang 

dilakukan oleh Soloiu dkk [6], dan Mitsuhara dkk [8] yaitu : 
 

Peralatan 

Peralatan eksperimen  yang  digunakan  pada  percobaan  ini  yaitu  bejana 

kaca   berukuran  1  liter,  motor  pengaduk,  pemanas  listrik,  termokopel  dan 
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termocontroller, kondensor dan dilengkapi dengan tabung N2  serta homogenizer. 

Diagram skematis dari peralatan percobaan ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Keterangan : 

1. Reaktor 

2. Pengaduk 

3. Pemanas Elektrik 
11 4. Tabung N2 

5. N2  inlet 

6 6. N2 outlet 
7. Inlet Solar dan PP/ PE 

7 
8. Perangkat pengatur suhu 

9.  Motor pengaduk 

10. Kondensor 
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11. Statif dan Klem condensor 
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Gambar 1.  Rangkaian Peralatan Pelarutan PP dalam HSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  Alat Pengamatan Cloud Point 
 

 
Bahan yang Digunakan 

Penelitian  ini  menggunakan  bahan  bakar  solar  (High  Speed  Diesel), 

limbah plastik polipropilen (PP), surfaktan, dan aquades. Pemilihan HSD sebagai 

solven didasarkan pada aplikasi dan konsumsi HSD adalah paling besar diantara 

konsumsi bahan bakar minyak lainnya, dan titik didih HSD lebih tinggi dari titik 

leleh  PP.  Sedangkan  limbah  plastik  polipropilen  yang  digunakan  berasal  dari 

bekas kemasan air mineral. Pertimbangan utama pada pemilihan  limbah plastik 

bekas kemasan air mineral tersebut karena limbah tersebut banyak terdapat di 

sekitar kita sehingga mudah didapat, dan warnanya bening dengan asumsi sedikit 

mengandung bahan aditif. Untuk surfaktan yang digunakan adalah surfaktan non 

ionik yang larut dalam air. 
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Prosedur Eksperimen 
Tahapan eksperimen  yang  akan  dilakukan  terdiri  dari  tiga  tahap  yaitu 

tahap pelarutan polipropilen dalam HSD, tahap penambahan air dan surfaktan, 

dan tahap pengamatan dan analisa. Pada tahap pelarutan polipropilen dalam HSD, 

peralatan   yang   digunakan   dapat   dilihat   pada   Gambar   1,   dimana   limbah 

polipropilen   (bekas   gelas   air   mineral)   di   cuci   dengan   air   bersih   untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaannya, setelah itu 

dikeringkan  dan  dipotong-potong  dengan  ukuran  0.5  x  0.5  cm
2
.  Solar  dan 

potongan PP  dengan fraksi massa tertentu (1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 

25%) dimasukkan ke dalam labu leher empat yang dilengkapi kondensor dan 

pengaduk.  Labu leher empat yang sudah berisi solar dan potongan limbah PP 

tersebut dipanaskan menggunakan pemanas listrik dan diaduk dengan kecepatan 

konstan 200 rpm untuk menjaga  homogenitas campuran. Agar PP dapat larut 

sempurna dalam HSD maka larutan harus dipanaskan hingga melebihi titik leleh 

PP yaitu 162.85°C. Setelah tercapai suhu tersebut, pemanas dimatikan dan larutan 

didinginkan.  Selama  eksperimen,  air  pendingin  dialirkan  ke  dalam  kondensor 

untuk  mencegah  penguapan  solar  dan  gas  N2   dialirkan ke  dalam  labu  untuk 

mencegah pembakaran. Selanjutnya campuran tersebut didinginkan hingga suhu 

kamar. Pada  tahap kedua, campuran PP dan HSD dimasukkan ke dalam bejana 

berisi aquades dengan massa tertentu untuk diaduk dalam homogenizer sehingga 

didapatkan campuran yang homogen. Kemudian surfaktan dengan jumlah tertentu 

dimasukkan  ke  dalam  bejana  tersebut,  untuk  selanjutnya  campuran  tersebut 

dianalisa propertinya. Tahap pengamatan dan analisa dapat dilakukan dengan dua 

cara,yakni dengan metode analisa penurunan temperatur dan dengan metode DSC. 

Untuk  mengamati  cloud  point  BBP  dengan  menggunakan  metode  analisa 

penurunan temperatur dapat dilihat pada Gambar 2, dimana sampel diambil dari 

campuran  BBP,  dan   dimasukkan  ke  dalam  tabung  reaksi  yang  dilengkapi 

termokopel. Sampel tersebut didinginkan dalam beaker glass berisi air pendingin 

yang dilengkapi dengan magnetic stirrer. Ke dalam beaker glass tersebut dialirkan 

air dingin dengan rate massa yang dibuat konstan. Penurunan suhu sampel dicatat 

dengan menggunakan data taker. Temperatur pada saat terjadi dikontiniuitas pada 

kurva  dicatat  sebagai  temperatur  kesetimbangan  solid-liquid  karena  pada  saat 

terjadinya   perubahan   fase,   properti   thermodinamika   suatu   campuran   akan 

mengalami   perubahan.  Pada  pengamatan  cloud  point  dengan  menggunakan 

metode DSC, sampel  diambil sebesar 20 gram, kemudian didinginkan hingga 

(-20
o
C). Setelah didinginkan, sampel tersebut dipanaskan dengan laju pemanasan 

yang  konstan,  yaitu  10
o
C/menit  hingga  mencapai  200

o
C. Sebagai  purge  gas 

digunakan gas nitrogen dengan kecepatan aliran 50 ml/menit. Dari metode ini 

akan diketahui Tm  (Melting Temperature) dan Tg  (Glass Temperature). Dalam hal 

ini Tg  digunakan sebagai pendekatan temperatur pada saat terjadinya solid-liquid 

equilibrium. Tg   merupakan  suhu  dimana leburan polimer akan menjadi glass. 

Kemudian akan dibuat grafik antara Tg dengan fraksi massa PP. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pemilihan Surfaktan : 

Jenis surfaktan yang telah digunakan adalah PEG 4000, PEG 6000, PPG 
3000, PPG 6000, dan campuran PEG 6000 dengan SLES dengan perbandingan 

massa 4:1 seperti yang terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
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Pada Gambar 4 dapat dilihat emulsi yang dihasilkan dengan komposisi PP- 

HSD lebih banyak dari air dan komposisi surfaktan 18% didapatkan hasil emulsi 

yang tidak tercampur dan tidak stabil. 

 

 
 

Gambar 3. Emulsi dengan surfaktan campuran PEG dan SLES 
 

 
 

 
(a) (b) (c) (d) 

 
Gambar 4.  Emulsi dengan berbagai jenis surfaktan: 

(a) emulsi dengan menggunakan surfaktan PEG 4000, (b) emulsi dengan 

menggunakan surfaktan PEG 6000, (c) emulsi dengan menggunakan surfaktan 

PPG 3000, (d) emulsi dengan menggunakan surfaktan PPG 6000. 

 
Emulsi  yang  dihasilkan  dapat  tercampur  dengan  baik  dan  lebih  stabil 

ketika  menggunakan surfaktan campuran PEG 6000 dengan SLES seperti yang 

dapat dilihat pada  Gambar 3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa emulsi yang 

dihasilkan tidak memisah menjadi  2 fase. Oleh karena itu digunakan surfaktan 

PEG dan SLES dengan perbandingan PEG :  SLES  = 4 : 1 dan perbandingan 

PP-HSD : Air = 2 : 1. 

 
Pembahasan 

Metode Analisa Manual 

Karena cloud point dari emulsi yang dihasilkan tidak dapat diamati secara 

visual,  maka  analisa  solid  liquid  equilibrium  dilakukan  dengan  memanaskan 

hingga suhu tertentu  dan mendinginkan secara perlahan hingga suhu tertentu. 

Untuk  menurunkan  suhu  emulsi  pada  percobaan  ini  digunakan  bantuan  air 

pendingin.  Pada  saat  terjadi  perubahan  fase,   properti  termodinamika  suatu 

campuran  berubah  secara  signifikan.  Dengan  mencatat  suhu   emulsi  ketika 
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pendinginan, diharapkan dapat terdeteksi suhu pada saat terjadi perubahan fase 

tersebut. 

Berdasarkan hasil yang didapat, dibuat grafik antara suhu (T) dan waktu 

(t) seperti yang terlihat pada Gambar 5. Dari grafik terlihat bahwa tidak terdapat 

diskontinuitas baik pada  grafik sistem PP-HSD dan grafik sistem PP-HSD-Air- 

Surfaktan.   Diskontinuitas   tersebut   tidak   terdeteksi   dapat   dikarenakan   rate 

pendinginan yang cepat dan tidak konstan atau memang tidak terjadi solid liquid 

equilibrium pada sistem tersebut.  Oleh karena itu, dilakukan validasi metode ini 

pada sistem PP-HSD dengan menggunakan data hasil penelitian yang 

terdahulu[7]. 
 

Metode Analisa dengan DSC 

Karena analisa dengan metode manual tidak dapat digunakan, dilakukan 

analisa dengan DSC agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Hasil dari analisa DSC 

ini dapat dilihat pada Gambar 6.  Dari analisa DSC, Tg  tidak dapat terdeteksi. Pada 

analisa ini yang dapat terdeteksi hanya Tm  untuk masing-masing komponen. Hal 

ini  berarti  emulsi  tersebut  tidak  memiliki  Tg    sehingga emulsi  tersebut  tidak 

mengalami  glass  transition  pada  range  -20
o
C  hingga   200

o
C.  Untuk  lebih 

memperjelas, dilakukan perhitungan solubility parameter PP dan komponen selain 

PP. Pada metode ini diambil sampel, yaitu untuk komposisi PP dalam HSD = 10% 

dan  komposisi  surfaktan  =  5%  dan  didapatkan  dua  Tm    yaitu  59,95
o
C  dan 

126,93
o
C. 

 
Metode Analisa dengan Solubility Parameter 

Kelima komponen dipisahkan menjadi komponen PP(1) dan selain PP atau 

HSD-Air-PEG-SLES(2) karena akan dianalisa apakah PP dan keempat komponen 

yang lain dapat saling melarut. Perhitungan solubility parameter yang digunakan 

sesuai metode perhitungan yang digunakan Hoftyzer dan Van Krevelen [9]. 

Solubility Parameter PP (δ1) didapatkan dari data pada tabel 7.5 [9] yaitu 

sebesar 17  J
1/2

cm
3/2

mol
-1

. Solubility Parameter untuk komponen selain PP (δ2) 

dihitung  dengan   menggunakan  solubility  parameter.  Dari  hasil  perhitungan 
didapatkan δ2   untuk  masing-masing komposisi PP dan surfaktan yang berbeda 

yang ditunjukkan pada tabel 1. 
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Gambar 5.Grafik hubungan antara temperatur dan waktu untuk komposisi PP 1% 

dengan komposisi surfaktan 5-20% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  Hasil analisa DSC untuk PP 10% dan Surfaktan 5% 
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Komposisi  

δ2 

 

J
1/2

cm
3/2 

Komposisi  

δ2 

 

J
1/2

cm
3/2 

Komposisi 

PP 
Komposisi 

Surfaktan 
Komposisi 

PP 
Komposisi 

Surfaktan 

 
 
 

1% 

5% 27.786  
 
 

15% 

5% 26.986 

10% 27.790 10% 27.032 

15% 27.801 15% 27.086 

20% 27.813 20% 27.139 
 

 
 

3% 

5% 27.671 
 

 
 

20% 

5% 26.700 

10% 27.682 10% 26.762 

15% 27.699 15% 26.830 

20% 27.717 20% 26.899 
 

 
 

5% 

5% 27.557 
 

 
 

25% 

5% 26.414 

10% 27.573 10% 26.491 

15% 27.597 15% 26.575 

20% 27.621 20% 26.658 
 

 
 

10% 

5% 27.271  

10% 27.303 

15% 27.341 

20% 27.380 

 

 

 
 
 

Tabel 1. Hasil Perhitungan δ2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dapat dilihat harga δ1   dan δ2   untuk tiap-tiap komposisi yang berbeda, 

saling berdekatan. Sehingga dapat disimpulkan komponen emulsi yang dihasilkan 
saling melarut. Ini dapat berarti karena saling melarut maka pada sistem tersebut 
tidak terdapat solid liquid equilibrium. 

Dengan  menggunakan  perhitungan  solubility  parameter,  tidak  terlihat 
adanya pengaruh perbedaan penambahan komposisi surfaktan terhadap kelarutan 

PP dalam HSD. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

surfaktan  yang terbaik untuk menghasilkan emulsi yang tercampur dengan baik 

dan stabil ialah campuran antara PEG dan SLES dengan perbandingan komposisi 

4:1.  Dari  perhitungan  solubility  parameter  tidak  terlihat  adanya  pengaruh 

perbedaan penambahan komposisi surfaktan terhadap kelarutan PP dalam HSD. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  www.pertamina.com 
2.  www.wasteonline.org 

3.  Data kebersihan 1997-1998. Proyek Pengembangan Pemulung. Jakarta: Dinas 

Kebersihan DKI; 1998. 

4.  Sovrlic  M  dan  Lecic  R.  Proceeding  Sardinia  99,  7
th   

International Waste 

Management dan Landfill Symposium; 1999. 

http://www.pertamina.com/
http://www.wasteonline.org/


PKMP-3-11-9  

 

 
 
 

5.  Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME), www.apme.org. 

6.  Soloiu V.A, Yosihara Y, Hiraoka M dan Nishiwaki K. Proceeding of the 10
th 

Annual Conference of the Japan Society of Waste Management Expert; 1999. 

Vol III hlm 37-40. 
7.  Fitriyadi M dan  Susanti E. Kelarutan Limbah Plastik jenis PP dan PE dalam 

High Speed Diesel. Surabaya: Skripsi Jurusan Teknik Kimia ITS; 2005. 

8.  Mitsuhara Y, Yoshihara Y, Nakanishi Y, dan Hiraoka M. Kyoto : CIMAC 

Congress; 2004. 

9.  Hoftyzer  PJ  dan  Van  Krevlen  DW.  “Properties  of  Polymer”,2
nd   

edition. 
Chapter 7; 1976. 

 

http://www.apme.org/

