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Abstract 

Waste plastic is one of indication in the global-scale environmental contamination, 
especially in Indonesia, because plastic waste is difficult to be decomposed in the soil. One of 
ways to overcome it is by recycling the waste plastic. However, this way is not too effective, 
because there are only a few percent can be recycled, and the rest are piled on garbage 
shelters. The other way to solve the problem is by utilizing waste plastic to be processed into 
fuel oil by thermal cracking process.  

This research is conducted to determine the influence of the type of waste plastic and 
the rate of heat transfer by cooling water with variated the diameter of heat exchanger (1/2 inch, 
3/4 inch and 1 inch) on the physical properties of fuel oil produced by thermal cracking process. 
Physical properties are tested include density, viscosity and heat value. 
 From the results of testing, Tmax reactor, density and viscosity of fuel oil produced 
from any type of waste plastic decreased with increasing the diameter of the heat exchanger. 
However, the volume and heat value of the fuel produced increasingly. Generally, the physical 
properties of the fuel oil resulted from thermal cracking waste plastic were close enough to the 
physical properties of gasoline. 
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PENDAHULUAN 
 

Sampah plastik merupakan salah satu 

indikasi tercemarnya lingkungan berskala 

global terutama di Indonesia, karena sulitnya 

sampah plastik diurai di dalam tanah. Salah 

satu cara untuk mengatasi hal tersebut 

dengan cara mendaur ulang sampah plastik 

tersebut. Namun, cara ini tidaklah terlalu 

efektif, sekitar beberapa persen yang dapat di 

daur ulang, dan sisanya menggunung di 

tempat penampungan sampah. Adapun cara 

lain yang dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan sampah plastik untuk diolah 

menjadi bahan bakar minyak dengan proses 

thermal cracking. 

Okariawan, dkk [1], telah melakukan 
penelitian konversi oli bekas menjadi bahan 
bakar minyak dengan proses thermal cracking 
pada variasi temperatur pemanasan dan 
diameter heat exchanger. Pada proses 
pembuatan bahan bakar minyak dari oli bekas 
dengan proses thermal cracking paling efektif 
pada temperatur di atas 300 oC yaitu dari 
1000 ml oli bekas diperoleh rata-rata 90% 

adalah bahan bakar minyak dan 10% berupa 
endapan. Selain itu, dari pengujian 
karakteristik sifat fisik bahan bakar dari oli 
bekas didapat karakteristik yang paling 
mendekati spesifikasi solar adalah minyak 
yang dihasilkan pada diameter heat 
exchanger 3/4 inch pada temperatur 
pemanasan 300 oC.  

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti 
akan memanfaatkan sampah plastik menjadi 
bahan bakar minyak dengan proses thermal 
cracking. Adapun yang diuji adalah sifat fisik 
bahan bakar minyak yang meliputi nilai kalor, 
massa jenis, dan viskositas. 
 
DASAR TEORI 
 

Plastik adalah suatu polimer yang 
mempunyai sifat-sifat unik dan luar biasa. 
Polimer adalah suatu bahan yang terdiri dari 
unit molekul yang disebut monomer. Jika 
monomernya sejenis disebut homopolimer, 
dan jika monomernya berbeda akan 
menghasilkan kopolimer. Plastik dapat dibagi 
menjadi dua jenis yaitu plastik thermoset dan 
plastik termoplastik. Plastik thermoset adalah 
plastik yang tidak dapat didaur ulang kembali 
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karena susunan polimernya berbentuk 
jaringan tiga dimensi. Contohnya adalah PU 
(Poly Urethene), UF (Urea Formaldehyde), 
MF (Melamine Formaldehyde), polyester, 
epoksi, dan sebagainya. Sedangkan plastik 
termoplastik adalah plastik yang dapat dicetak 
berulang-ulang dengan adanya panas. Yang 
termasuk plastik termoplastik antara lain PP, 
PE, PS, ABS, SAN, nylon, PET, BPT, 
Polyacetal (POM), PC, dan sebagainya [2]. 

Polietilen adalah bahan polimer yang 
sifat – sifat kimianya cukup stabil tahan 
berbagai bahan kimia kecuali halida dan 
oksida kuat. PE umumnya berwarna putihan , 
tembus dan memiliki nilai densitas yang 
berkisar dari 0,91 - 0,97 gr/cm3 [7]. 
Polyethylene dibuat dengan cara polimerisasi 
gas etilen, yang dapat diperoleh dengan 
memberi gas hidrogen petrolium pada 
pemecahan minyak (nafta), gas alam atau 
asetilen.  

 
Gambar 1. Polimerisasi etilen menjadi 

polyethylene. 

Sumber : Surdia dan Saito, (2000) 
 
Polyethylene dibagi berdasarkan 

massa jenisnya, antara lain [8] ; High density 
polyethylene (HDPE)  adalah  Polyethylene 
termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. 
Membutuhkan 1,75 kg minyak bumi 
(sebagai energi dan bahan baku) untuk 
membuat 1 kg HDPE. Sedangkan HDPE 
bermassa jenis 0,95-0,97gr/cm3, dan 
berbentuk kristalin (kristalinitasnya 90%) [8]. 
HDPE digunakan secara luas dalam produk 
dan kemasan seperti botol susu, botol 
deterjen, margarin, kontainer sampah, jerigen 
pelumas dan pipa air [7]. LDPE memiliki 
massa jenis 0,92 gr/cm3. Temperatur leleh 
untuk LDPE 105oC [8].. 

Polypropylene memiliki kemiripan 
dengan polyethylene, tetapi memiliki kekuatan 
fisik yang lebih baik karena kepadatan yang 
lebih rendah. Polypropylene adalah salah satu 
plastik ringan dengan kepadatan yaitu 0,900-
0,915 g/cm3 [9]. Molekul Polypropylene 
mengadung atom karbon tersier dengan 
gugus metil rantai utama. Atom hidrogen 
terikat pada atom karbon tersier yang mudah 
bereaksi dengan oksigen dan ozon, yang 
menyebabkan ketahanan oksidasinya lebih 
kecil daripada polyethylene [8]. 

 
Gambar 2. Polimerisasi propylene menjadi 

polypropylene. 
(Sumber : Surdia dan Saito, 2000) 
Mengkonversi sampah plastik menjadi 

bahan bakar minyak termasuk daur ulang 
tersier. Mengubah sampah plastik menjadi 
bahan bakar minyak dapat dilakukan dengan 
proses cracking (perengkahan). Cracking 
adalah proses memecah rantai polimer 
menjadi senyawa dengan berat molekul yang 
lebih rendah. Hasil dari proses cracking 
plastik ini dapat diguna sebagai bahan kimia 
atau bahan bakar. Ada tiga macam proses 
cracking yaitu [6] : 
1. Hydro Cracking 

Hydro cracking adalah proses cracking 
dengan mereaksikan plastik dengan hidrogen 
di dalam wadah tertutup yang dilengkapi 
dengan pengaduk pada temperatur antara 
423 K – 673 K dan tekanan hidrogen 3 – 10 
MPa. Dalam proses hydro cracking ini dibantu 
dengan katalis. Untuk membantu 
pencampuran dan reaksi biasanya digunakan 
bahan pelarut 1-methyl naphtalene, tetralin 
dan decalin. Beberapa katalis yang sudah 
diteliti antara lainalumina, amorphous silica 
alumina, zeolite dan sulphate zirconia. 
2. Catalytic Cracking  

Cracking cara ini menggunakan katalis 
untuk melakukan reaksi perekahan. Dengan 
adanya katalis, dapat mengurangi temperatur 
dan waktu reaksi. 
3. Thermal Cracking 

Thermal cracking adalah termasuk 
proses pirolisis, yaitu dengan cara 
memanaskan bahan polimer tanpa oksigen. 
Dari proses ini akan dihasilkan arang, minyak 
dari kondensasi gas seperti parafin, isoparafin, 
olefin, naphthene dan aromatik, serta gas 
yang memang tidak bisa terkondensasi. Pada 
thermal cracking plastik, struktur makro 
molekul polimer dipecah menjadi molekul 
yang lebih kecil. Reaksi thermal cracking 
dapat dilakukan dengan atau tanpa katalis. 

 
Bahan bakar cair merupakan gabungan 

senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari 
alam maupun secara buatan. Bahan bakar 
cair umumnya berasal dari minyak bumi. 
Dimasa yang akan datang, kemungkinan 
bahan bakar cair yang berasal dari oil shale, 
tar sands, batubara dan biomassa akan 
meningkat. Minyak bumi merupakan 
campuran alami hidrokarbon cair dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Polietilena
http://id.wikipedia.org/wiki/Termoplastik
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi


3 
 

sedikit belerang, nitrogen, oksigen, sedikit 
sekali metal, dan mineral  [10]. 

Secara umum, sifat - sifat fisik bahan 
bakar cair yang perlu diketahui adalah 
berikut : 
1. Massa jenis ( density ) 

Massa jenis adalah pengukuran massa 
setiap satuan volume benda. Semakin tinggi 
massa jenis suatu benda, maka semakin 
besar pula massa setiap volumenya. Massa 
jenis rata-rata suatu benda adalah total 
massa dibagi dengan total volumenya. Satuan 
SI massa jenis adalah kg/m3. Massa jenis 
berfungsi untuk menentukan suatu zat karena 
setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. 
Suatu zat berapapun massanya dan 
berapapun volumenya akan memiliki massa 
jenis yang sama. Rumus untuk menentukan 
massa jenis adalah : 

  (1) 

Dimana : 
ρ = massa jenis (kg/m3) 
m = massa (kg) 
V = volume (m3) 

2. Viskositas. 
Viskositas cairan adalah suatu angka 

yang menyatakan besarnya hambatan atau 
ketahanan suatu bahan bakar minyak untuk 
mengalir atau ukuran besarnya tahanan geser 
dari bahan bakar minyak. Untuk bahan bakar, 
viskositas mengindikasikan kemudahan untuk 
dipompa dan diatomisasikan. Viskositas 
cairan menurun dengan meningkatnya 
temperatur. Viskositas dari suatu minyak 
menunjukkan sifat menghambat aliran dan 
menunjukkan pula sifat pelumasannya pada 
permukaan benda yang dilumasinya. 
Viskositas suatu cairan diukur dengan 
viscometer. Viskositas dapat didefinisikan 
sebagai gaya yang diperlukan untuk 
menggerakkan suatu bidang dengan luas 
tertentu pada jarak tertentu dan dalam waktu 
tertentu pula. Dalam sistem cgs, satuan 
viskositas adalah poise atau centipoise (= 
0,01 poise) dimana 1 poise = 1 gr/s.cm; 1 
poise = dyne.s/cm2 ; 1cP = 1 mPa.s [10]. 

 
3. Nilai kalor 

Nilai kalor menjadi parameter mutu 
paling penting bagi setiap bahan bakar karena 
menentukan kualitas bahan bakar. Semakin 
tinggi nilai kalor bahan bakar, semakin baik 
pula kualitasnya (terutama massa jenisnya). 

Karena nilai kalor sangat erat kaitannya 
dengan massa jenis bahan bakar. Massa 
jenis bahan bakar berbanding terbalik dengan 
nilai kalor. Semakin rendah massa jenis suatu 
bahan bakar maka semakin tinggi nilai 
kalornya, sehingga kualitas bahan bakar 
tersebut semakin baik. Selain itu menurut 
teori pembakaran, energi yang dikandung 
oleh suatu benda dapat diprediksi dari unsur 
yang dikandungnya. Walaupun demikian cara 
ini sangat sulit dilakukan sebab harus 
diketahui terlebih dahulu unsur-unsur 
penyusunnya. 

Salah satu metode yang dapat 
digunakan dalam melakukan pengujian nilai 
kalor suatu bahan bakar adalah dengan 
menggunakan bomb calorimeter [10]. Bomb 
calorimeter dapat digunakan untuk mengukur 
beberapa aplikasi dan telah dirancang sesuai 
dengan ISO, DIN dan standard internasional 
lainnya. Bomb calorimeter adalah alat yang 
paling umum untuk mengukur bahan 
pembakaran atau daya kalori dari bahan 
bakar padat atau cair. Dengan piranti ini suatu 
sampel dari massa ditetapkan dan dibakar 
dibawah kondisi-kondisi yang distandarisasi. 
Proses pembakaran diaktifkan didalam suatu 
atmosfer oksigen di dalam suatu container 
volume tetap. Semua itu terbenam di dalam 
suatu rendaman air sebelah luar dan 
keseluruhan alat adalah bejana calorimeter 
tersebut [3]. 
 
METODE PENELITIAN 
 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampah plastik jenis 
HDPE/P1 (botol oli) dan sampah plastik jenis 
PP/P2 (gelas kemasan air minum). Sebelum 
dipergunakan, sampah plastik di bersihkan 
terlebih dahulu, selanjutnya dipotong-potong, 
dijemur, kemudian ditimbang (1 kg sampah 
plastik setiap pembuatan bahan bakar 
minyak). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah membuat alat thermal 
cracking, menguji performansi alat dengan 
variasi diameter heat exchanger dan jenis 
plastik yang digunakan. Melakukan uji sifat 
fisik bahan bakar minyak yang dihasilkan agar 
dapat dibandingkan dengan standar bahan 
bakar solar dan bensin, serta bahan bakar 
minyak dari sampah plastik lainnya. 
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1. Reaktor thermal cracking 
2. Pemanas 
3. Termometer 
4. Penutup 
5. Heat exchanger 
6. Pompa 

7. Ember pendingin 
8. Penampung kondensat 
9. Ember pendingin 

kondensat 
10. Selang 
11. Tabung LPG 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

Gambar 3. Rancangan alat thermal cracking 
 

Pengujian sifat fisik bahan bakar minyak 

- Nilai kalor, menggunakan Bomb Calorimeter 
IKA C200 Digital 

- Viskositas, menggunakan Brookfield 
Viscometer 

- Massa jenis, menggunakan gelas ukur dan 
neraca digital. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Hubungan Jenis plastik dan Variasi 

Diameter Heat exchanger terhadap 
Tmax 

Gambar 4 berikut ini menunjukkan 
Tmax reaktor yang terbaca di termometer 
pada alat thermal cracking untuk setiap jenis 
plastik dan variasi diameter heat exchanger. 

 
Gambar 4. Hubungan jenis plastik dan variasi 
diameter heat exchanger terhadap Tmax 
 

Hasilnya dapat dilihat bahwa 
temperatur maksimum rata-rata untuk jenis 
plastik HDPE (P1) pada setiap variasi 
diameter heat exchanger berturut-turut adalah 

390oC, 375oC, dan 317oC. Sedangkan 
temperatur maksimum rata-rata untuk jenis 
plastik PP (P2) pada setiap variasi diameter heat 
exchanger berturut-turut adalah 393 oC, 372 oC 
dan 348 oC. 

Pada saat pembuatan BBM berlangsung 
untuk setiap jenis plastik dan variasi diameter 
heat exchanger, temperatur reaktor meningkat 
perlahan sampai menunjukkan Tmax. 
Temperatur maksimum reaktor (Tmax) 
berbanding terbalik dengan diameter heat 
exchanger yang digunakan. Semakin besar 
diameter heat exchanger maka Tmax semakin 
rendah. Hal ini terlihat dari kecepatan aliran gas 
keluar dari dalam reaktor. Pada saat pembuatan 
BBM untuk setiap jenis plastik, semakin besar 
diameter heat exchanger maka kecepatan aliran 
gas keluar semakin rendah.. 

 
2. Hubungan Jenis Plastik dan Variasi 

Diameter Heat exchanger terhadap 
Volume  

 
Dari gambar 5, volume rata-rata BBM 

yang dihasilkan untuk jenis plastik HDPE (P1) 
pada setiap variasi diameter heat exchanger 
berturut-turut adalah 0,6 L, 0,75 L dan 0,9 L. 
Sedangkan volume rata-rata BBM yang 
dihasilkan untuk jenis plastik PP (P2) pada 
setiap variasi diameter heat exchanger berturut-
turut adalah 0,625 L, 0,8 L dan 1 L.  

Variasi diameter heat exchanger 
menyebabkan volume bahan bakar minyak yang 
dihasilkan berbeda untuk setiap jenis plastik. Hal 
ini dikarenakan semakin besar diameter heat 
exchanger, maka luas bidang kontak air 
pendingin semakin besar pula. Sehingga proses 
perpindahan panasnya semakin baik dan lebih 
banyak gas yang bisa dikondensasikan. 
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Gambar 5. Hubungan Jenis Plastik dan 
Variasi Diameter Heat exchanger terhadap 
Volume 

 
Hal ini dapat dilihat dari temperatur gas 

keluar (Togas) heat exchanger, semakin besar 
diameter heat exchanger maka semakin kecil 
temperatur gas keluarnya. Temperatur gas 
keluar rata-rata untuk jenis plastik HDPE (P1) 
pada diameter heat exchanger 1/2 inch, 3/4 
inch dan 1 inch berturut-turut adalah 95oC, 
81,98 oC dan 53,37 oC. Sedangkan temperatur 
gas keluar rata-rata untuk jenis plastik PP 
(P2) pada diameter heat exchanger 1/2 inch, 
3/4 inch dan 1 inch berturut-turut adalah 92,85 

oC, 73,38 oC dan 45,75 oC. 
Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari 

jumlah panas yang diserap oleh air (q) selama 
proses pembuatan BBM. Semakin besar 
panas yang diserap oleh air, maka proses 
perpindahan panasnya semakin baik pula. 
Sehingga, lebih banyak volume BBM yang 
dihasilkan pada saat proses pembuatan BBM. 
Rata-rata nilai panas yang diserap oleh air 
untuk jenis plastik HDPE (P1) pada diameter 
heat exchanger 1/2 inch, 3/4 inch dan 1 inch 
berturut-turut adalah 88,97 watt/s, 150,12 
watt/s dan 166,30 watt/s. Sedangkan, rata-
rata nilai panas yang diserap oleh air untuk 
jenis plastik PP (P2) pada diameter heat 
exchanger 1/2 inch, 3/4 inch dan 1 inch 
berturut-turut adalah 90,27 watt/s, 104,96 
watt/s dan 122,47 watt/s. 

 
3. Hubungan Jenis Plastik dan Variasi 

Diameter Heat exchanger terhadap 
Massa Jenis BBM dari Sampah Plastik 

 
Nilai massa jenis BBM tertinggi 

dihasilkan dengan proses thermal cracking 
HDPE pada diameter heat exchanger 1/2 inch 
(P1D1), dengan nilai rata-rata sebesar 773,9 
kg/m3 dan yang terendah pada diameter heat 
exchanger 1 inch (P1D3), dengan nilai rata-
rata sebesar 749 kg/m3. Sedangkan, nilai 

massa jenis BBM tertinggi dihasilkan  dengan 
proses thermal cracking PP pada diameter heat 
exchanger 1/2 inch (P2D1), dengan nilai rata-
rata sebesar 765,57 kg/m3 dan yang terendah 
pada diameter heat exchanger 1 inch (P2D3), 
dengan nilai rata-rata sebesar 732,33 kg/m3 
seperti ditunjukkan pada gambar 6 berikut : 

 
Gambar 6. Hubungan jenis plastik dan variasi 
diameter heat exchanger terhadap massa jenis 
BBM. 
 

Secara umum, massa jenis minyak yang 
dihasilkan lebih kecil dari bahan dasarnya (jenis 
plastik). Semakin rendah massa jenis bahan 
yang digunakan, maka semakin rendah pula 
massa jenis BBM yang dihasilkan. Nilai massa 
jenis bahan bakar minyak yang dihasilkan erat 
kaitannya dengan temperatur reaktor pada saat 
proses pembuatan BBM dari sampah plastik. 
Semakin tinggi temperatur reaktor,  maka 
semakin tinggi pula massa jenis BBM yang 
dihasilkan. 

 
4. Hubungan Jenis Plastik dan Variasi 

Diameter Heat exchanger terhadap 
Viskositas BBM dari Sampah Plastik 

 

 
 
Gambar 7. Grafik hubungan jenis plastik dan 
diameter heat exchanger terhadap viskositas 
BBM dari sampah plastik.  
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Berdasarkan gambar 7, nilai rata-rata 
viskositas BBM untuk tiap jenis plastik 
terbesar pada saat menggunakan diameter 
heat exchanger 1/2 inch yaitu berturut-turut 
1,44 mPa.s dan 1,27 mPa.s. Sedangkan, nilai 
rata-rata viskositas terkecil pada saat 
menggunakan diameter heat exchanger 1 
inch yaitu berturut-turut 1,28 mPa.s dan 1,13 
mPa.s. Terlihat bahwa viskositas BBM yang 
dihasilkan pada tiap jenis plastik memiliki tren 
yang sama yaitu menurun seiring 
meningkatnya diameter heat exchanger. Disisi 
lain viskositas BBM dipengaruhi oleh massa 
jenis BBM tersebut. Dimana semakin tinggi 
massa jenis maka semakin tinggi pula 
viskositasnya. 
 
5. Hubungan Jenis Plastik dan Variasi 

Diameter Heat exchanger terhadap Nilai 
Kalor BBM dari Sampah Plastik 

 
Nilai kalor BBM yang dihasilkan pada 

setiap percobaan untuk setiap jenis plastik 
dan variasi diameter heat exchanger dapat 
dilihat pada gambar 8 berikut : 

 

 
Gambar 8. Grafik hubungan jenis plastik dan 
diameter heat exchanger terhadap nilai  kalor 
BBM dari sampah plastik. 

 
Dari gambar 8, nilai kalor BBM rata-rata 

yang dihasilkan untuk jenis plastik HDPE (P1) 
pada diameter heat exchanger 1/2 inch, 3/4 
inch dan 1 inch berturut-turut yaitu 10733 
cal/gr, 10851 cal/gr dan 10983 cal/gr. 
Sedangkan, nilai kalor BBM rata-rata yang 
dihasilkan untuk jenis plastik PP (P2) pada 
diameter heat exchanger 1/2 inch, 3/4 inch 
dan 1 inch berturut-turut yaitu 10899,67 cal/gr, 
10945,33 cal/gr dan 11062,33 cal/gr. Adanya 
perbedaan nilai kalor BBM dari sampah 
plastik yang diteliti disebabkan karena jenis 
plastik HDPE (P1) dan PP (P2) memiliki 
kandungan dan unsur-unsur penyusun yang 

berbeda-beda sehingga besar nilai kalor yang 
dihasilkan berbeda pula.  

Terlihat bahwa nilai kalor BBM yang 
dihasilkan untuk setiap jenis plastik dan variasi 
diameter heat exchanger memiliki tren yang 
sama yaitu meningkat seiring penurunan nilai 
massa jenisnya. Karena nilai kalor BBM minyak 
berbanding terbalik dengan massa jenisnya. 
Semakin tinggi massa jenis BBM, maka nilai 
kalornya akan semakin rendah.  

 
6. Perbandingan Bahan Bakar Minyak 

Sampah Plastik dengan Bahan Bakar 
Minyak Lainnya 

 
Santoso [5] melakukan uji sifat minyak 

pirolisis dan uji performansi kompor berbahan 
bakar minyak pirolisis dari sampah plastik.  

Dapat dilihat pada tabel 1 BBM dari 
sampah plastik PP pada pengujian yang 
dilakukan Santoso [5] memiliki rata-rata massa 
jenis adalah  727,5 kg/m3, rata-rata viskositas 
adalah 0,58 mPa.s, dan rata-rata nilai kalor 
untuk jenis plastik PP 10347,99 cal/gr. 
Sedangkan sifat fisik BBM dari sampah plastik 
PP  pada pengujian ini memiliki rata-rata massa 
jenis 752,57 kg/m3, rata-rata viskositas 1,197 
mPa.s dan rata-rata nilai kalor 10969 cal/gr. Dari 
data tersebut, massa jenis, viskositas dan nilai 
kalor BBM jenis plastik PP pada penelitian ini 
lebih besar daripada massa jenis, viskositas dan 
nilai kalor BBM pada penelitian yang dilakukan 
oleh Santoso [5]. Adanya perbedaan tersebut 
disebabkan karena perbedaan rancangan alat 
penelitian yang digunakan terutama di heat 
exchanger, Santoso [5] menggunakan heat 
exchanger jenis helical tube dengan variasi 
temperatur pada proses pembuatan BBM 300oC-
450oC. Sedangkan pada penelitian ini 
menggunakan heat exchanger tube and shell  
dengan variasi diameter tube heat exchanger. 

Berdasarkan  tabel 1 nilai rata-rata massa 
jenis BBM dari sampah plastik HDPE dan 
sampah plastik PP untuk setiap diameter heat 
exchanger berturut-turut adalah 764,5 kg/m3 dan 
752,57 kg/m3. Dapat dilihat bahwa nilai massa 
jenis BBM dari sampah plastik berada dalam 
range massa jenis bensin, yaitu 718,63 - 779,4 
kg/m3. Sedangkan nilai rata-rata viskositas BBM 
dari sampah plastik HDPE dan PP untuk setiap 
diameter heat exchanger berturut-turut adalah 
1,37 mPa.s dan 1,197 mPa.s. Dapat dilihat 
bahwa nilai viskositas BBM dari sampah plastik 
HDPE dan PP berada diantara viskositas bensin 
(0,37-0,44) mPa.s dan viskositas solar (2,6 - 4,1) 
mPa.s. Nilai kalor BBM dari sampah plastik 
HDPE dan PP untuk setiap diameter heat 
exchanger berturut-turut adalah 10855,8 cal/gr 
dan 10969 cal/gr. Dapat dilihat bahwa nilai kalor 
BBM dari kedua sampah plastik tersebut berada 
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diantara nilai kalor solar 10666,74 cal/gr dan 
nilai kalor bensin 11333,4 cal/gr. 

Setelah diketahui perbandingan antara 
sifat fisik BBM dari sampah plastik dengan 

bahan bakar bensin dan bahan bakar solar, 
secara umum dapat disimpulkan bahwa sifat fisik 
BBM dari sampah plastik mendekati sifat fisik 
bahan bakar bensin. 

 
Tabel 1. Perbandingan Bahan Bakar Sampah Plastik dengan Bahan Bakar Lainnya

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari pembahasan di 
atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Bahan bakar minyak yang dihasilkan 

dengan proses thermal cracking sampah 
plastik memiliki sifat fisik (massa jenis, 
viskositas dan nilai kalor) yang berbeda-
beda berdasarkan jenis plastik dan variasi 
diameter heat exchanger. 

2. Proses pembuatan bahan bakar minyak 
dari sampah plastik dengan proses thermal 
cracking yang paling efektif pada jenis 
sampah plastik PP (P2) dengan diameter 
heat exchanger 1inch yaitu dari 1kg 
sampah plastik diperoleh rata-rata volume 
1 L. 

3. Sifat fisik bahan bakar minyak untuk setiap 
jenis plastik, massa jenis dan viskositas 
bahan bakar minyak yang dihasilkan 
menurun seiring meningkatnya diameter 
heat exchanger. Sedangkan, volume dan 
nilai kalor bahan bakar yang dihasilkan 
meningkat seiring meningkatnya diameter  
heat exchanger. 

4. Bahan bakar minyak yang dihasilkan dari 
proses thermal cracking sampah plastik 
memiliki sifat fisik yang mendekati 
spesifikasi bensin. 

 
SARAN 

Untuk penelitian selanjutnya, yang 
berhubungan dengan pemanfaatan sampah 

plastik sebagai bahan bakar minyak diharapkan : 
1. Perlu dilakukan penelitian dengan 

menggunakan jenis sampah plastik yang 
berbeda. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 
sifat fisik maupun sifat kimia bahan bakar 
minyak dari sampah plastik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan 
penelitian dengan memvariasikan temperatur 
pemanasan dan variasi diameter heat 
exchanger pada thermal cracking sampah 
plastik. 

4. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan 
proses thermal cracking sampah plastik 
dengan penambahan katalis. 

5. Untuk peneliti berikutnya dapat menguji 
pengaruh diameter terhadap hasil thermal 
cracking dengan A (luas bidang kontak), ṁ 
(laju aliran massa), Tiair sama. 
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