
 

REAKSI KOMPETISI ANTARA PERENGKAHAN  

DAN POLIMERISASI TIR KARET DARI BAN BEKAS  

DENGAN KATALIS Mo-Ni/ZEOLIT Y  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

HASAN MAARIF 

M 0304040 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi sebagian  

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sains Kimia 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET  

SURAKARTA 

2009 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi ini dibimbing oleh : 

 

Pembimbing I 

 

 

I.F. Nurcahyo, M.Si  

NIP. 19780617 200501 1 001                            

Pembimbing II 

 

 

Yuniawan Hidayat, M.Si  
NIP. 19790605 200501 1 001 

 

Dipertahankan di depan TIM Penguji Skripsi pada : 

Hari :   Selasa 

Tanggal :   8 Desember 2009 

 

Anggota TIM Penguji : 

 
1. Drs. Patiha, MS 
     NIP. 19490131 198103 1 001 
 
2. Candra Purnawan, M.Si 
     NIP. 19781228 200501 1 001 

 

 

1.  ……………………………… 

 

2.  ……………………………… 

 

 

 

Disahkan oleh 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

Ketua Jurusan Kimia, 

 

   

Prof. Drs. Sentot Budi Rahardjo, PhD 
NIP. 19560507 198601 1 001 

  

ii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “REAKSI 

KOMPETISI ANTARA PERENGKAHAN DAN POLIMERISASI TIR KARET 

DARI BAN BEKAS DENGAN KATALIS Mo-Ni/ZEOLIT Y” ini adalah benar-

benar karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 

sepengetahuan saya juga tidak terdapat kerja atau pendapat yang ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini 

dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
 
 

Hasan Maarif, 2009. REAKSI KOMPETISI ANTARA PERENGKAHAN DAN 
POLIMERISASI TIR KARET DARI BAN BEKAS DENGAN KATALIS Mo-
Ni/ZEOLIT Y. Skripsi. Jurusan Kimia. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 

 
 

Reaksi kompetisi antara perengkahan katalitik dan polimerisasi dipelajari 
dalam  sistem reaktor alir. Reaksi dilakukan pada variasi suhu 200, 250, 300, dan 
350 oC dengan laju alir gas pembawa H2 tetap sebesar 10 mL/menit.  Umpan yang 
digunakan adalah tir karet dari hasil pirolisis ban bekas. Setiap pengambilan 15 
menit dari produk cair hasil reaksi dianalisis dengan GC-MS. 

Penambahan katalis Mo-Ni/Zeolit Y menyebabkan menurunnya 
kandungan fraksi ringan. Reaksi katalitik tir karet lebih dominan kearah reaksi 
polimerisasi. Namun peningkatan suhu menurunkan hasil reaksi polimerisasi dan 
meningkatkan hasil reaksi perengkahan. 

 
 

Kata kunci : tir karet, katalis, perengkahan, polimerisasi 
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ABSTRACT 
 
 

Hasan Maarif, 2009. THE COMPETITION REACTIONS BETWEEN 
CATALYTIC CRACKING AND POLYMERIZATION ON RUBBER TAR 
FROM WASTE TIRES WITH Mo-Ni/ZEOLITE Y CATALYST. Thesis. 
Department of Chemistry. Mathematic and Science Faculty. Sebelas Maret 
University 
 
 

The competition reactions between catalytic cracking and polymerization 
were studied in a flow reactor system. The reactions were conducted in 200, 250, 
300, dan 350 oC and flowrates H2 was set at 10 mL/min. Pyrolized rubber tar from 
waste tires was used as feed. Each 15 minutes, liquid product was analized by 
GC-MS. 

Incoorperation catalyst of Mo-Ni/Zeolites Y caused light fraction of 
product decrease. Catalytic reaction tend to polymerization, but increasing 
temperature decrease polymerization product and increase cracking product. 
 
 
Keywords : rubber tar, catalyst, cracking, polymerization 
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MOTTO 
 

 

”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia), 

bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah). Dan hanya 
kepada Tuhan-Mu lah kamu berharap.” 

(QS Al-Insyirah: 5-8) 

 

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika 

memulai sekarang, segera Anda akan tahu banyak hal yang 

sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa 

depan jika Anda menunggu-nunggu.” 

(William Feather) 

 

 

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 

tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” 

(Confusius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
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langkah yang telah terlampaui. Karya kecilku ini adalah sebuah persembahan 

sederhana untuk : 

 

Keluarga 
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A. Latar Belakang Masalah 

Senyawa hidrokarbon dapat mengalami reaksi perengkahan, isomerisasi, 

polimerisasi, maupun hidrogenasi. Salah satu sumber hidrokarbon dari karet 

adalah produk ban. Karet dari ban bekas  dimungkinkan dapat  mengalami proses 

perengkahan maupun polimerisasi. Metode pemecahan rantai hidrokarbon dapat 

dilakukan melalui proses pirolisis dengan cara pemanasan ban bekas dalam suatu 

reaktor untuk menghasilkan tir karet. 

Pengolahan lanjutan dari produk pencairan  melalui pirolisis berupa proses 

perengkahan. Tujuan perengkahan adalah mengkonversi senyawa hidrokarbon 

fraksi berat menjadi fraksi ringan. Proses perengkahan dapat dilakukan secara 

termal dengan bantuan katalis yang telah diaktivasi untuk mempercepat jalannya 

reaksi. Sebaliknya juga reaksi katalitik tir karet dapat pula mengalami 

polimerisasi dengan terbentuknya senyawa fraksi berat dari konversi fraksi ringan. 

Polimerisasi biasanya terjadi pada senyawa ikatan rangkap, senyawa yang 

mengandung gugus hidroksil ataupun ester.  

Katalisator yang banyak digunakan pada industri kimia adalah logam 

transisi seperti Pt, Pd, Ni, Zn, Cd dan lain-lain. Logam-logam tersebut dapat 

digunakan sebagai monometal atau dalam bentuk bimetal. Katalis bimetal 

menunjukkan reaktivitas dan selektivitas yang lebih besar daripada logam tersebut 

digunakan sebagai monometal (Augustine, 1996). Kekurangan dari katalis logam 

ini adalah dapat terjadi penggumpalan komponen aktif logam ketika proses 

katalitik berlangsung, akibatnya umur katalis menjadi lebih pendek. Masalah 

tersebut diatasi dengan mengembankan katalis logam pada bahan pendukung 

seperti silika-alumina, alumina, atau karbon aktif sehingga umur katalis 

bertambah. 

Pengemban yang banyak digunakan sekarang ini adalah zeolit. Zeolit 

mempunyai sejumlah sifat kimia maupun fisika menarik, diantaranya mampu 

menyerap zat organik dan anorganik, dapat berlaku sebagai penukar kation dan 

sebagai katalis untuk berbagai reaksi. Zeolit Y merupakan mineral alumina silikat 

terhidrasi yang mengandung kation alkali dan alkali tanah yang dapat 

dipertukarkan dengan kation lain sehingga dapat dimodifikasi menjadi katalis 1 
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maupun sebagai padatan pengemban logam aktif. Zeolit Y berfungsi sebagai 

pengemban logam-logam transisi antara lain logam Ni dan Mo. Logam Ni dan Mo 

dapat digunakan sebagai logam pengemban karena mempunyai sifat aktivitas dan 

selektivitas yang tinggi tetapi tidak terdeaktivasi (Yusnani, 2008). 

Pada reaksi katalitik tir karet dengan menggunakan katalis bimetal yang 

diembankan pada zeolit dapat mengalami reaksi kompetisi antara polimerisasi 

dengan perengkahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh katalis 

Mo-Ni/Zeolit Y terhadap terjadinya reaksi kompetisi pada tir karet tersebut 

sehingga menarik dipelajari. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Reaksi antara katalis dengan tir karet dipengaruhi banyaknya tir dan berat 

katalis yang digunakan, laju alir gas pembawa, suhu, dan waktu kontak katalis 

dengan tir karet. 

b. Kandungan senyawa yang beragam dalam tir karet membuat penguapan 

reaktan tidak seragam. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuat batasan masalah 

sebagai berikut : 

a. Reaksi dilakukan dengan metode sistem alir 

b. Reaksi dilakukan pada variasi temperatur 200 oC, 250 oC, 300 oC, dan 350 oC 

dengan  laju gas pembawa (H2) dibuat konstan sebesar 10 mL/menit. 

c. Waktu pengambilan produk setiap 15 menit sebanyak 5 kali. 

d. Guna mempermudah analisa maka digunakan asumsi bahwa hidrokarbon 

dengan jumlah C≤12 dianggap sebagai hidrokarbon fraksi ringan, sedangkan 

hidrokarbon dengan jumlah C≥13 dianggap sebagai hidrokarbon fraksi berat. 

e. Berat katalis Mo-Ni/Zeolit Y yang digunakan  konstan sebanyak 1 gram dan 

volume tir karet sebanyak 5 mL. 

3. Rumusan Masalah 

3 
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a. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kecenderungan terjadinya reaksi 

kompetisi antara perengkahan dan polimerisasi? 

b. Bagaimana pengaruh waktu terhadap perkembangan produk? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mempelajari pengaruh suhu terhadap kecenderungan reaksi kompetisi 

tersebut. 

b. Mempelajari pengaruh waktu terhadap perkembangan produk. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan pemanfaatan zeolit sebagai sebagai katalis. 

b. Meningkatkan nilai guna ban bekas sebagai salah satu sumber hidrokarbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
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A. Tinjauan Pustaka 

1. Zeolit 

a. Zeolit Y 

Zeolit Y dilihat dari struktur asalnya, merupakan salah satu jenis zeolit 

yang tersusun atas sangkar-sangkar sodalit yang disatukan melalui perluasan 

cincin-6 dan bergabung melalui bidang heksagonal, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. Struktur dalam sangkar besar berdiameter 1,3 nm, mempunyai 

tetrahedral setiap pembukaan cincin-12. Diameter cincin-12 berukuran 0,74 nm 

memungkinkan molekul yang lebih besar masuk dalam sangkar. Zeolit Y 

merupakan zeolit bersilika tinggi dengan rasio Si/Al antara 2 sampai 5. 

 

Gambar 1. Struktur Zeolit Y dengan Pembukaan Cincin-12 (Augustine, 

1996 dalam Yusnani, 2008) 

 

Zeolit adalah kristal alumino silikat dari elemen grup IA dan grup IIA 

seperti natrium, kalium magnesium, dan kalsium. Secara kimia zeolit dapat ditulis 

dengan rumus empirik :  

M2/nO.Al2O3.ySiO2.wH2O  

dimana :  

y adalah 2 atau lebih besar  

n adalah valensi kation 

w melambangkan air yang terkandung didalamnya.  

             (Ulfah, 2006) 

 

4 
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 Struktur zeolit Y merupakan kristal mineral alumino-silikat yang terbentuk 

dari koordinasi polihedral [SiO4]
4- dan [AlO4]

5- dengan sistem kerangka terbuka 

dengan rongga-rongga dan pori-porinya ditempati oleh kation dan molekul air. 

Setiap ion silikon mempunyai muatan 4+ yang dinetralkan oleh 4 oksigen 

tetrahedral yang mengelilinginya, sehingga tetrahedral dari silika bermuatan 

netral. Tetrahedral alumina mempunyai muatan -1, karena ion aluminium yang 

bermuatan +3 berikatan dengan empat ion oksigen. Muatan negatif tersebut 

dinetralkan oleh kation penyeimbang yang terdapat di luar kerangka (Gates, 

1992).  

Kation diluar kerangka zeolit bersifat mudah tertukar, biasanya ion logam 

Na+ yang menetralkan muatan listrik spesies AlO4
-. Kation logam diluar kerangka 

yang dapat ditukar dengan kation lain melalui proses pertukaran kation, dimana 

kation tersebut berada dekat dengan tetrahedral AlO4
- sebab muatan negatif lebih 

banyak terdapat di lokasi tersebut. Struktur alumina-silikat bentuk natrium 

ditunjukan pada Gambar 2. Apabila kation Na+ ditukar dengan kation Ca2+, maka 

satu kation Ca2+sebanding dengan dua muatan tetrahedral AlO4
-. Struktur 

alumina-silikat bentuk kalsium dapat ditunjukan pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 2. Struktur alumina-silikat bentuk natrium (Gates, 1992) 

 

Gambar 3. Struktur alumina-silikat bentuk kalsium (Gates, 1992) 

Zeolit Y mempunyai gugus fungsional yang dapat diketahui dengan 

instrumen FTIR. Zeolit Y pada spektra IR terdiri dari dua jenis vibrasi yaitu 

vibrasi internal, yang terkait dengan vibrasi SiO4 dan AlO4 sebagai unit 

6 
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pembangun kerangka zeolit Y dan vibrasi eksternal, yang terkait dengan ikatan-

ikatan eksternal antar tetrahedral. Sedangkan daerah vibrasi zeolit Y dibagi 

menjadi lima daerah utama, yang masing-masing terkait dengan jenis yang 

spesifik dari vibrasi. 

1) Rentangan Asimetri (900-1250 cm-1) 

Rentangan daerah ini berhubungan dengan rentangan asimetri O-Si-O dan 

O-Al-O. Rentangan asimetri internal dari unit bangun primer memberikan pita 

serapan kuat 1020 cm-1. Puncak yang lebar pada 1100 cm-1 disebabkan 

rentangan asimetri eksternal yang disebabkan ikatan antar tetrahedral. 

2) Rentangan Simetri (680-850 cm -1) 

 Rentang daerah ini berhubungan dengan rentang O-Si-O dan O-Al-O. 

Vibrasi eksternal pada 700-780 cm-1 pita ini sangat lemah, model rentangan 

simetri sensitif terhadap perubahan komposisi Si-Al kerangka zeolit Y. 

Frekuensi akan bergeser ke arah yang lebih rendah dengan meningkatnya 

jumlah atom tetrahedral alumunium. 

 Walaupun spektrum IR suatu molekul poli atom sangat rumit untuk 

dianalisis dalam setiap absorbsi, gugus fungsional untuk suatu molekul tampak 

pada daerah-daerah yang cukup spesifik. Pada Tabel 1 dapat dilihat nilai serapan 

frekuensi IR dari beberapa gugus fungsi. 

Tabel 1. Frekuensi IR beberapa gugus-gugus fungsi (±15 cm-1) 

No Gugus fungsi Frekuensi cm-1 Jenis Vibrasi Keterangan 

1 -NH2 (amina primer) 3400-3500 Ulur N-H 2 serapan 

1560-1640 Tekuk N-H    

700-850 Tekuk N-H duplet 

2 -NH (amina skunder) 3310-3450 Ulur N-H 1 serapan 

3 -Si-O-Si 1030-1140 Ulur Si-O-Si Asimetri 

4 -Si-O-Si 450 Tekuk Si-O-Si Keluar bidang 

5 -O-H 3600-3650 Ulur O-H monomer 

3200-3500 Ulur O-H    

1180-1260 Ulur C-O fenol 
  (Silverstein, 1984) 
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 Besarnya logam katalis yang teremban dalam pengemban zeolit Y dapat 

dianalisis dengan menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Jumlah 

logam yang dapat diukur dengan AAS ini kurang lebih 60 logam termasuk logam 

alkali dan alkali tanah. Metode ini memerlukan waktu yang cepat untuk 

melakukan percobaan (Hendayana, 1994). Zeolit Y mempunyai kandungan logam 

Si dan Al. Di samping itu terdapat molekul air dan ion-ion yang dapat 

dipertukarkan seperti Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+ dan Fe3+. Selain itu unsur-

unsur yang ditentukan dengan AAS yaitu kandungan logam Ni dan Mo yang 

terdapat dalam katalis. Setiap unsur logam yang dideteksi menggunakan AAS 

mempunyai kondisi optimum yang berbeda-beda. 

 Keasaman merupakan salah satu karakter penting dari suatu padatan yang 

berfungsi sebagai katalis dalam proses katalitik (Bekkum, et al., 1991). Penentuan 

keasaman padatan atau katalis dapat dilakukan secara gravimetri yaitu dengan 

menimbang padatan sebelum dan sesudah mengadsorpsi basa. Basa yang sering 

digunakan sebagai zat teradsorpsi adalah quinolin, piridin, piperidin, trimetilamin, 

n-butilamin, pirol, dan amonia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yin 

dkk (1999) melaporkan bahwa NH3 dapat digunakan sebagai molekul uji 

keasaman suatu padatan, dimana basa organik teradsorpsi pada padatan yang 

terjadi melalui transfer pasangan elektron dari molekul adsorbat ke situs asam 

Lewis (Satterfield, 1980). Jumlah basa yang teradsopsi secara kimia pada 

permukaan padatan merupakan jumlah gugus aktif pada permukaan padatan 

tersebut (Trisunaryanti, 1986). Jumlah basa yang teradsorpsi secara kimia pada 

permukaan padatan menunjukkan banyaknya gugus asam aktif pada permukaan 

padatan.  

Analisis luas permukaan spesifik, volume total pori dan rerata jari pori 

dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh Brunauer, Emmet dan Teller 

(BET) didasarkan pada fenomena adsorpsi gas lapis tipis tunggal yang 

berlangsung pada temperatur tetap (Augustine, 1996 dalam Yusnani, 2008). 

Instrumen yang digunakan adalah Surface Area Analyzer NOVA-1000. Penentuan 

luas permukaan spesifik juga dapat ditentukan dengan metode adsorpsi methylen 
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blue. Luas permukaan spesifik ditentukan oleh banyaknya methylen blue yang 

dapat diserap oleh katalis, pengukurannya dengan menggunakan absorbansi yang 

diperoleh setelah methylen blue diadsorp oleh katalis pada kurun waktu tertentu. 

b. Zeolit Sebagai Katalis Perengkah 

Penggunaan penting zeolit adalah sebagai katalis heterogen. Kebanyakan 

katalis zeolit digunakan dalam penyulingan minyak bumi, misalnya penggunaan 

zeolit Y yang stabil dalam perengkahan katalitik. Beberapa karakter penting dari 

zeolit Y yang dapat menjadikannya sebagai katalis perengkah yang mempunyai 

aktivitas dan selektifitas tinggi adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai Situs Asam Aktif 

Zeolit Y digunakan secara industri sebagai katalis perengkah 

didasarkan situs asam Brönsted. Situs asam Brönsted yang berasal dari gugus 

hidroksil dalam struktur pori zeolit Y menentukan aktivitas zeolit Y sebagai 

katalis. Bentuk terprotonasi dari H-Zeolit Y mengandung gugus hidroksil 

dimana proton berhubungan dengan muatan negatif kerangka oksigen dalam 

tetrahedral alumina, seperti disajikan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Bentuk H-Zeolit Y (Gates, 1992) 

Gugus Lewis terjadi melalui proses dehidroksilasi dari dua gugus 

hidroksi akibat pemanasan pada temperatur tinggi, di atas 550 oC seperti 

ditunjukan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Pembentukan Situs Lewis (Dyer, 1988 dalam Yusnani, 2008) 
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Situs Lewis tersebut belum stabil, karena masih adanya uap air dan dapat 

distabilkan dengan mengeluarkan Al dari kerangka membentuk situs Lewis 

sebenarnya, seperti disajikan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Situs Lewis Sebenarnya (Dyer, 1988 dalam Yusnani, 2008) 

 

2) Mempunyai selektivitas yang tinggi untuk menghasilkan produk.  

Katalis zeolit Y mempunyai selektivitas yang tinggi untuk 

menghasilkan produk fraksi bensin (gasolin) dari perengkahan fraksi berat 

minyak bumi. 

3) Mempunyai struktur kristal yang sangat teratur, ukuran pori yang seragam 

mengakibatkan hanya molekul reaktan dengan ukuran yang lebih kecil 

dari ukuran tertentu dapat bereaksi. 

4) Mempunyai kestabilan panas yang tinggi 

Zeolit Y mempunyai kestabilan panas yang tinggi, menghasilkan 

sedikit karbon, sehingga mudah diregenerasi kembali dan mempunyai 

umur pakai yang panjang. 

 Zeolit Y sebagai katalis mempunyai keunggulan karena struktur kristal 

yang sangat teratur, ukuran pori yang seragam dan adanya gugus hidroksil yang 

sangat asam yang merupakan situs aktif dalam katalisis. Penggunaan zeolit Y 

sebagai katalis perengkahan mempunyai beberapa keuntungan antara lain, 

aktivitas katalis yang tinggi, mampu menghasilkan bensin lebih banyak dan lebih 

stabil pada suhu yang tinggi. Pengaruh suhu terhadap kestabilan zeolit alam dan 

zeolit alam aktif telah dipelajari dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

zeolit alam dan zeolit alam aktif stabil sampai suhu 800 oC dan pada suhu 500 oC 

memberikan aktivitas yang paling baik (Maryani, 2005). Peningkatan daya guna 
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zeolit khususnya zeolit Y dapat dilakukan salah satunya sebagai pengemban 

katalis logam yang banyak dibutuhkan oleh kalangan industri. 

c. Modifikasi Zeolit 

Modifikasi zeolit diperlukan untuk menghasilkan zeolit dalam bentuk 

kation yang berbeda, komposisi kerangka dan simetri dari struktur. Beberapa 

teknik yang dilakukan untuk memodifikasi zeolit antara lain dengan pertukaran 

ion, kalsinasi dan dealuminasi. Pertukaran ion dalam zeolit adalah proses dimana 

kation dalam kerangka zeolit diganti dengan kation dari larutan. Salah satu contoh 

pertukaran ion yang terjadi dalam zeolit adalah pembentukan NH4-zeolit 

(ammonium zeolit). 

 Kalsinasi adalah perlakuan termal terhadap NH4-zeolit maupun H-zeolit 

pada suhu yang relatif tinggi (biasanya pada 500 oC) dalam furnace. Kalsinasi ini 

bertujuan untuk menghilangkan pengotor organik setelah zeolit disintesis. Zeolit 

dengan kandungan aluminiun tinggi, kurang stabil pada suhu yang tinggi. Oleh 

karena itu penting untuk mengoptimalkan kandungan aluminium dalam zeolit 

dengan cara dealuminasi. Ada beberapa teknik dealuminasi yaitu dengan 

perlakuan menggunakan asam dan pengaliran uap air panas (hidrotermal). 

Perlakuan dengan asam dapat melepaskan aluminium dari kerangka. Sedangkan 

perlakuan dengan uap air akan mengeluarkan aluminium dari kerangka tetrahedral 

ke posisi diluar kerangka, tetapi tidak menghilangkan aluminium dari zeolit. 

Perlakuan dengan uap air panas ini memerlukan suhu yang tinggi dan 

menghasilkan spesies aluminium kationik dan aluminium netral (Yusnani, 2008). 

 

 

 

2. Katalis 

a. Pengertian Katalis 

Definisi katalisator, pertama kali ditemukan oleh Oswald, yaitu suatu 

substansi yang mengubah laju suatu reaksi kimia tanpa mengubah besarnya energi 

yang menyertai reaksi tersebut. Lebih lanjut, Oswalt (1902) mendefinisikan 

katalisator sebagai suatu substansi yang mengubah laju suatu reaksi tanpa terdapat 
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sebagai produk akhir reaksi. Bell (1941) menjelaskan substansi yang dapat disebut 

sebagai katalisator suau reaksi adalah ketika sejumlah tertentu substansi 

ditambahkan maka akan megakibatkan laju reaksi bertambah dari laju pada 

keadaan stoikiometri biasa. Semua definisi diatas memasukkan kategori 

katalisator sebagai substansi yang menaikkan laju reaksi dan dalam hal ini tidak 

mengganggu kesetimbangan (Triyono, 1994 dalam Yusnani, 2008). 

b. Katalis Bimetal 

Suatu campuran logam biasanya berupa paduan logam atau senyawa 

interlogam dari dua logam aktif katalitik atau salah satunya diantaranya, dimana 

kedua komponen berada dalam jumlah yang relatif besar. Banyak hal yang 

ditunjukkan dalam penggunaan katalis campuran logam untuk berbagai reaksi. 

Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa katalis campuran logam dapat menunjukkan 

reaktivitas dan selektivitas yang lebih besar daripada apabila logam tersebut 

digunakan secara sendiri-sendiri. Penelitian dari Siswodiharjo (2006) 

menunjukkan bahwa katalis bimetal NiMo/Zeolit alam aktif memiliki efektivitas 

katalis yang lebih baik daripada katalis monometalnya Ni/Zeolit dan Mo/Zeolit 

pada reaksi hidrorengkah terhadap parafin. 

Logam-logam Ni dan Mo di dalam reaksi katalisis mempunyai salah satu 

fungsi penting untuk mengatomkan atau mengaktifkan molekul-molekul diatomik 

atau poliatomik dan kemudian memberikan atom-atom atau molekul-molekul 

aktif tersebut ke molekul reaktan yang lain. Logam Ni merupakan logam transisi 

golongan VIIIB pada Sistem Periodik Unsur dengan kofigurasi elektron [Ar] 3d8 

4s2. Logam Mo merupakan unsur transisi dari golongan VIB pada Sistem Periodik 

Unsur yang mempunyai sifat relatif inert atau sedikit bereaksi dengan larutan 

asam dan alkali. Logam Mo mempunyai konfigurasi elektron [Kr] 4d5  5s1. Karena 

distribusi elektron pada orbital-orbital atom harus mengikuti aturan Hund, maka 

didalam Ni maupun Mo terdapat elektron yang tidak berpasangan dalam orbital d.  

Pada mekanisme reaksi yang menggunakan katalis padatan, terjadi 

adsorpsi molekul-molekul reaktan pada permukaan padatan logam yang memiliki 

elektron yang tidak berpasangan pada orbital d merupakan dasar yang tepat dalam 

aksi katalitik permukaan logam. Kemampuan logam Ni dan Mo dalam 
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mengkatalisis reaksi sangat berkaitan dengan keberadaan elekton pada orbital d 

yang berbaur dengan keadaan elektronik orbital s dan p yang terdekat, sehingga 

timbul keadaan elektronik berenergi rendah dalam jumlah yang besar dan orbital 

kosong yang sangat ideal untuk reaksi katalis (Hegedus, 1987 dalam Yusnani, 

2008). 

c. Katalisis Sistem Logam Pengemban 

Logam-logam transisi (Mo dan Ni) sangat aktif untuk katalisis, tetapi 

dalam keadaan murni diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk mendapatkan 

luas permukaan dan volume yang besar. Cara yang mudah untuk mendapatkan 

katalis yang mempunyai luas permukaan komponen aktif yang luas dan mudah 

dalam pemakaiannya adalah dengan mendispersikan komponen aktif pada 

pengemban. Cara ini dapat menghasilkan katalis dengan efisiensi yang tinggi, luas 

permukaan spesifik logam maksimum, menaikkan stabilitas termal sehingga 

waktu hidup katalis menjadi lebih lama dan menghasilkan katalis yang mudah 

diregenerasi. 

Pemilihan pengemban merupakan langkah awal yang sangat penting 

dalam proses pembuatan katalis logam-pengemban. Pengemban akan menentukan 

luas permukaan, porositas, stabilitas, aktivitas dan selektivitas katalis. Bahan 

pengemban yang banyak digunakan pada industri adalah pengemban aktif, 

misalnya alumina, alumina-silikat, dan zeolit (Triyono, 1994 dalam Yusnani, 

2008). 

Variabel penting terhadap karakter katalis sistem logam pengemban yang 

menentukan aktivitas katalitik reaksinya antara lain jumlah katalis, ukuran katalis, 

temperatur sistem, gas yang digunakan, tekanan dan konsentrasi berat logam 

teremban. Konsentrasi logam prekursor yang terlalu kecil menyebabkan logam 

yang teremban sedikit, namun konsentrasi yang terlalu besar menyebabkan jumlah 

logam disekitar pori pengemban melimpah (bulk). Hal ini akan menyebabkan 

terjadinya penumpukan logam, akibatnya logam yang masuk ke dalam pori 

pengemban tidak optimal sehingga kurang efisien. Karakter katalitik baik jika 

jumlah logam yang teremban mencapai jumlah yang optimal disertai proses 

dispersi yang merata (Yusnani, 2008). 
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d. Metode Pengembanan Logam 

Metode preparasi yang umum digunakan untuk menempatkan komponen 

aktif logam ke dalam pengemban adalah metode impregnasi. Prinsip impregnasi 

adalah memasukkan katalis logam secara paksa kedalam rongga-rongga 

pengemban. Impregnasi juga merupakan prosedur yang umum untuk membuat 

katalis bimetal. Katalis bimetal dapat dibuat dengan koimpregnasi yaitu kedua 

garam logam dimasukkan dalam waktu yang sama atau dengan impregnasi 

terpisah yaitu garam logam pertama dimasukkan kemudian diikuti garam logam 

yang kedua. Dalam koimpregnasi, letak dan sifat logam dalam pengemban 

tergantung pada jenis garam prekursor yang digunakan dan kecenderungan untuk 

membentuk paduan dua komponen (Augustine, 1996 dalam Yusnani, 2008). 

Sedangkan dalam impregnasi terpisah diharapkan logam dapat terdispersi secara 

merata karena tidak adanya kompetisi antara logam untuk masuk dalam 

pengemban. 

e. Aktivasi Katalis Bimetal 

 Tahap aktivasi yang meliputi pengeringan, kalsinasi, oksidasi, dan reduksi 

digunakan untuk meratakan distribusi logam dalam pengembanan. Pengeringan 

bertujuan untuk menghilangkan pelarut yang digunakan dengan perlakuan termal. 

 Kalsinasi merupakan pemanasan pada suhu yang relatif tinggi di dalam 

furnace. Kalsinasi bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor organik, 

menguraikan senyawa logam serta memperbesar struktur permukaan pengemban. 

Kalsinasi mempengaruhi mobilitas logam dalam pengemban dan interaksi antar 

logam dan pengemban. Aliran gas inert seperti gas nitrogen diperlukan untuk 

memperoleh mobilitas logam yang merata di setiap struktur permukaan katalis. 

Menurut Augustine (1996), kalsinasi yang dilakukan sebelum reduksi akan 

memberikan logam yang lebih terdispersi daripada direduksi secara langsung.  

Oksidasi bertujuan untuk merubah garam prekursor yamg mungkin masih 

tersisa pada proses kalsinasi diubah menjadi bentuk oksida. Oksidasi juga 

diperlukan agar komponen aktif logam membentuk oksida sehungga terdistribusi 

lebih baik dalam pengembanan. Proses oksidasi dilakukan menggunakan aliran 

gas oksigen pada temperatur dan waktu tertentu. 
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Reduksi merupakan proses aktivasi yang terakhir dengan menggunakan gas 

hidrogen pada temperatur 400 oC sampai dengan 600 oC, untuk mengubah 

senyawa logam atau oksidanya menjadi logam (bilangan oksidasi = 0) sebagai 

situs asam Lewis. Reduksi diperlukan karena senyawa logam yang terdapat dalam 

pengembanan merupakan oksida yang terbentuk dari garam logam selama tahap 

kalsinasi atau berupa garam itu sendiri. Proses reduksi berlangsung seperti pada 

reaksi berikut: 

MO(s) + H2(g)               M(s) + H2O 

Dimana: M = Logam    

                                                   (Augustine, 1996 dalam Yusnani, 2008) 

                     

3. Reaksi Perengkahan 

Reaksi perengkahan adalah proses pemecahan ikatan karbon-karbon pada 

hidrokarbon yang mempunyai berat molekul besar menjadi berat molekul rendah. 

Pelaksanaan perengkahan tergantung pada alat, bahan dan cara pemanasan. 

Perengkahan dengan reactor secara batch sering digunakan untuk mengolah bahan 

dalam jumlah kecil atau untuk proses katalitik. Umpan dan katalisator bersama- 

sama dipanaskan dalam reaktor dan uap yang dihasilkan diembunkan dengan alat 

pendingin. Kelemahan perengkahan dengan reaktor ini adalah katalis sulit untuk 

diregenerasi dan cepat terjadi penutupan pada pori katalis (Fatmawati, 2003). 

a. Perengkahan Termal 

Hidrokarbon akan mengalami perengkahan termal melalui pembentukan 

radikal bebas pada temperatur tinggi. Tahap awalnya adalah pemecahan homolitik 

pada ikatan C-C yang diperlihatkan pada persamaan reaksi 1. 

R1      CH2       CH2      R2                         R1     C
∙H2  +  C∙H2       R2                      (1) 

 

Radikal-radikal tersebut dapat membentuk etilena dan radikal primer 

selanjutnya. Menurut aturan β empiris, pemutusan ikatan terjadi pada ikatan C-C 

yang posisinya β terhadap atom C yang memiliki elektron tidak berpasangan. 

Persamaan reaksi 2 menggambarkan terjadinya pemutusan ikatan C-C. 

15 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

R      CH2       CH2     C
∙H2                      R      C∙H2  +  CH2       CH2                     (2) 

 

Radikal primer yang baru terbentuk akan mengalami pemutusan β 

sehingga menghasilkan etilena dan radikal dengan jumlah atom C yang lebih kecil 

sampai radikal metil terbentuk. Radikal metil akan mengambil radikal hidrogen 

sehingga terbentuk metana dan radikal sekunder. Radikal sekunder ini akan 

menghasilkan olefin dan radikal primer kembali yang diperlihatkan pada 

persamaan reaksi 3 (Gates et al., 1979). 

 

 C∙H3  +  RCH2(CH2)5CH3                  CH4  +  RCH2(CH2)3 C
∙HCH2CH3 

 

 

 

 

                                          R      CH2        CH2      C
∙H2   +   H2C       CHCH2CH3    

(3) 
 

b. Perengkahan Katalitik 

Perengkahan katalitik terjadi melalui pembentukan ion karbenium. Ion 

karbenium atau karbokation ini dapat terbentuk melalui berbagai jalan, 

diantaranya melalui interaksi antara asam kuat dengan olefin seperti ditunjukan 

pada persamaan reaksi 1 (Gates, 1992). 

 

R1      CH        CH      R2   +   H+
                         R1     CH2       C

+H       R2             (1) 

 

Ion karbenium yang sudah terbentuk dapat mengalami pemutusan rantai 

pada posisi beta (pemutusan ikatan C-C pada lokasi β) untuk membentuk olefin 

dan ion karbenium baru (pers 2) (Weitkamp, 1999 dalam Ginanjar, 2003). 

 

R      CH2       C
+H     R2                         R1

+   +    CH2        CH      R2                   (2) 

           

β-scission 
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Bersamaan dengan reaksi perengkahan, ion karbenium juga mengalami 

reaksi isomerisasi (Gates, 1992) dan polimerisasi (Olah et al., 1995 dalam 

Ginanjar, 2003). Kestabilan karbenium meningkat seiring dengan urutan 

karbenium tersier> sekunder> primer> metil. Hal ini menyebabkan karbenium 

primer memilki kecenderungan untuk berisomerisasi menjadi karbenium sekunder 

atau tersier melalui penataan ulang yang melibatkan baik pergeseran hidrogen 

maupun pergeseran metil (Gates, 1992). 

 

4. Polimerisasi Dengan Adanya Logam Transisi 

Polimerisasi merupakan reaksi kimia diaman dua molekul atau lebih 

bergabung membentuk molekul yang lebih besar. Reaksi katalitik dengan  adanya 

penambahan logam transisi dapat terjadi reaksi penggabungan. Reaksi 

penggabungan dengan logam transisi terjadi apabila satu atom atau lebih 

bergabung diantara dua atom yang saling berikatan bersama. Rangkaian 

penggabungan tersebut diidentikan dengan pengambilalihan ikatan koordinasi dari 

atom logam atau ion dimana menghasilkan penyisipan satu ligan diantara  logam 

dan ligan yang lain. Mekanisme reaksi polimerisasi senyawa ikatan rangkap 

dengan adanya logam-logam transisi dapat ditunjukan pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Polimerisasi dengan adanya logam transisi (Gates, 1992) 

Reaksi penggabungan tersebut merupakan penyisipan dari bentuk cis 

karena reaktan-reaktan berikatan cis satu dengan yang lain dalam koordinasi 

logam transisi. Perpindahan gugus hidrida, alkil, aril, dan ligan-ligan lain secara 

intramolekuler yang berkoordinasi dengan olefin dan asetilen dapat terjadi dalam 

banyak reaksi katalitik  (Gates, 1992). 
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B. Kerangka Pemikiran 

Reaksi katalitik hidrokarbon dapat mengalami reaksi perengkahan, 

isomerisasi, polimerisasi, maupun hidrogenasi. Tir karet hasil pencairan termal 

atau pirolisis merupakan salah satu sumber hidrokarbon yang banyak 

mengandung ikatan rangkap. Perengkahan merupakan reaksi endotermis dimana 

untuk memutuskan ikatan diperlukan energi panas Sedangkan polimerisasi 

bersifat eksotermis. Perengkahan dan polimerisasi dapat berlangsung pada reaksi 

katalitik tir karet dengan menggunakan katalis logam transisi yang diemban pada 

zeolit. Zeolit mempunyai situs asam dapat digunakan untuk reaksi perengkahan. 

Sehingga hidrokarbon dapat terengkah dengan adanya zeolit. Penambahan logam 

transisi bertujuan untuk menambah keasaman katalis agar perengkahan lebih 

efektif. Namun keberadaan logam transisi dapat pula menyebabkan reaktan-

reaktan yang mempunyai ikatan rangkap mengalami polimerisasi.  

Pada suhu tinggi, laju reaktan yang menguap kedalam katalis akan lebih 

baik karena suhu tinggi akan meningkatkan laju tumbukan senyawa-senyawa 

dalam reaktan. Jika laju reaktan yang menguap lebih banyak maka reaktan yang 

dapat masuk kedalam pori katalis akan lebih banyak, sehingga reaktan yang 

terengkahkan juga lebih banyak. Oleh karena itu, kenaikan suhu akan 

memperkecil kecenderungan terjadinya polimerisasi dan memperbesar terjadinya 

perengkahan. 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran,  dapat diambil hipotesis : 

1. Kecenderungan terjadinya perengkahan dan polimerisasi dipengaruhi oleh 

suhu. Kenaikan suhu akan memperkecil kecenderungan terjadinya 

polimerisasi dan memperbesar terjadinya perengkahan. 

2. Semakin lama waktu reaksi maka kandungan fraksi ringan semakin sedikit. 

18 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimental di 

laboratorium untuk memperoleh data hasil. Penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu 
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preparasi katalis Mo-Ni/Zeolit Y, pirolisis ban bekas menjadi tir karet dan 

mereaksikan katalis dengan tir karet. Selanjutnya tir karet dan hasil reaksi katalitik 

dianalisis. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Dasar Fakultas MIPA dan 

Laboratorium Pusat Universitas Sebelas Maret Sub Laboratorium Kimia yang 

dilakukan mulai bulan Juni 2009 sampai dengan Juli 2009. 

 

C. Alat dan Bahan  

1. Alat 

a. Seperangkat alat refluks 

b. Seperangkat alat destilasi sederhana 

c. Seperangkat alat pembuat pellet katalis 

d. Rotary evaporator 

e. Alat-alat gelas 

f. Desikator 

g. Neraca analitik Sartorius A6 Gottingen 

h. Reaktor Kalsinasi, Oksidasi, dan Reduksi 

i. Furnace 

j. Thermolyne digital 

k. Pemanas listrik 

l. Gas Chromatography-Mass Speak merk Shimadzu QP 5050 A 

 

 

2. Bahan 

a. Karet dari ban bekas 

b. NH4-Zeolit Y dari Tosoh Corporation, Jepang 

c. Akuades dari Sub Lab Biologi, UNS 

d. Ammonia (NH3) p.a E. Merck 

e. Na2SO4 anhidrat 
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f. Ni(NO3)26H2O p.a E. Merck 

g. (NH4)6Mo7O244H2O p.a E. Merck 

h. Gas N2, H2, O2 dari PT Samator, Surabaya 

i. Kertas saring Whatman 42 

j. Silika Gel blue 

k. Glasswool 

l. Es dan garam 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Katalis Mo-Ni/ Zeolit Y 

a. Preparasi Zeolit Y Awal 

Material pengemban yang digunakan adalah NH4-Zeolit Y yang berasal 

dari Tosoh Corporation, Jepang. Preparasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengubah pengemban NH4-Zeolit Y menjadi H-Zeolit Y melalui proses 

kalsinasi, yaitu dengan memanaskan NH4-Zeolit Y pada temperatur 550 oC 

selama 1 jam di dalam furnace. 

b. Pengembanan Logam Mo dan Ni Pada H-Zeolit Y Secara Impregnasi Terpisah 

Pembuatan katalis bimetal dengan metode impregnasi terpisah dilakukan 

dengan memasukkan atau merendam H-Zeolit Y ke dalam larutan prekursor 

Mo [(NH4)6Mo7O24.4H2O] dan Ni [Ni(NO3)2.6H2O]. Selanjutnya direfluks 

selama 4 jam pada temperatur 60 oC dengan rincian 2 jam untuk merefluks 10 

gram H-Zeolit Y dalam larutan garam prekursor pertama yaitu Mo sebanyak 

0,98 gram, kemudian ditambahkan dengan larutan garam prekursor yang kedua 

yaitu Ni sebanyak 0,78 gram dan direfluks selama 2 jam lagi. Sebagai pelarut 

ditambahkan aquades sebanyak 12 mL pada proses refluks yang pertama dan 3 

mL aquades pada proses refluks yang kedua. Setelah direfluks, langkah 

selanjutnya adalah adalah pengeringan katalis dari pelarut dengan alat rotary 

evaporator pada tekanan 72 mbar dan temperatur 85 oC sampai katalis kering 

dan menjadi serbuk selama 10 jam. Kemudian dilakukan kalsinasi yang dialiri 

gas N2 selama 3 jam, oksidasi yang dialiri gas O2 selama 2 jam dan reduksi 
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yang dialiri gas H2 selama 2 jam. Diagram alat untuk kalsinasi, oksidasi, dan 

reduksi ditunjukan pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Diagram Alat Kalsinasi, Oksidasi, dan Reduksi 
 
 

2. Pembuatan Tir Karet 

Proses pirolisis karet dilakukan dengan cara memanaskan ban bekas yang 

telah dipotong kecil-kecil ke dalam reaktor dengan temperatur 600 oC. Hasil 

pirolisis berupa gas, cairan dan padatan (gas dan padatan tidak diteliti). Cairan 

yang terdiri dari tir karet dan air dipisahkan dengan corong pisah. Tir karet yang 

diperoleh digunakan sebagai umpan (feed). Diagram alat pirolisis ditunjukan pada 

Gambar 9. 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 
 
 
 
a 

 

  

b 
Gas 

e 

c 

d 
Keterangan gambar: 

a. Gas 

b. Flowmeter 

c. Furnace 

d. Reaktor 

e. Pengontrol suhu 

 
b 

a 

d 

 
e 

Gas 

Keterangan gambar: 

a. Pemanas 

b. Reaktor Pirolisis 

c. Pengukur Suhu 

d. Pendingin 

e. Penampung 

c 
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Gambar 9. Diagram Alat Pirolisis 
 

 

3. Reaksi Katalitik  Mo-Ni/Zeolit Y Dengan Tir Karet 

Reaksi katalitik tir karet dilakukan dengan reaktor sistem alir dengan 

katalis dan umpan diletakkan pada reaktor yang berbeda. Satu gram katalis Mo-

Ni/Zeolit Y diletakkan dalam reaktor katalis dan sebanyak 5 ml tir karet 

dimasukkan ke dalam reaktor umpan yang sebelumnya ditambahkan Na2SO4 

anhidrat untuk menghilangkan kandungan air. Reaktor katalis dipanaskan pada 

suhu 200 oC, kemudian setelah panasnya konstan, reaktor umpan dipanaskan 

sampai temperatur 600 oC sambil dialiri gas H2 dengan kecepatan alir 10 

mL/menit. Hasil reaksi kemudian dilewatkan pada sistem pendingin berupa 

kondensor ulir. Proses reaksi dilakukan selama 75 menit dengan waktu 

pengambilan hasil setiap 15 menit. Proses ini diulang dengan variasi suhu reaktor 

katalis 250 oC, 300 oC, dan 350 oC. Kemudian produk cair dianalisa dengan 

Kromatografi Gas-Spektra Massa untuk mengetahui persentase kandungan fraksi 

ringan cair dan fraksi berat cair. Diagram alat reaksi katalitik ditunjukan pada 

Gambar 10. 
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Gambar 10. Diagram Alat Reaksi Katalitik 

 

E. Pengumpulan Data 

1. Pirolisis Karet 

Tir karet hasil pirolisis dianalisis menggunakan GC-MS di Laboratorium 

Kimia Instrumen, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 

2. Reaksi Katalitik Terhadap Tir Karet 

Hasil produk cair dianalisis menggunakan GC-MS di Laboratorium Kimia 

Instrumen, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 

 

F. Teknik Analisis Data 

a. Kemampuan tir karet hasil pirolisis sebagai umpan pada reaksi katalitik 

diketahui dengan analisa menggunakan Kromatografi Gas-Spektra Massa 

dengan menghitung persentase kandungan fraksi ringan dan fraksi berat 

senyawa hidrokarbon. 

b. Pengaruh katalis terhadap reaksi dengan tir karet hasil pirolisis, dilakukan 

dengan membandingkan kromatogram produk cair reaksi dengan 

kromatogram tir karet. 

b 

 
 
 
 
a 

 

   

i 

j 

g 

 
 

 
 

h h 

c c 

d e 
f 

Keterangan Gambar: 

a. Gas H2 

b. Flowmeter 
c. Furnace 
d. Reaktor Umpan 
e. Reaktor Katalis 
f. Lilitan Nikel 
g. Regulator 
h. Pengontrol Suhu 
i. Pendingin 
j. Penampung 

Gas 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembuatan Tir Karet 

 Pembuatan tir karet dilakukan dengan melakukan pirolisis terhadap ban 

bekas yang telah dipotong kecil-kecil. Pirolisis dilakukan dengan pemanasan 

termal sampai suhu 600 oC dengan menghasilkan sisa arang karet (tidak 

digunakan) dan produk cair. Produk cair tersebut masih berupa campuran antara 

tir karet dengan air, sehingga perlu dilakukan pemisahan dengan menggunakan 

corong pisah untuk mendapatkan tir karet. Hasil pirolisis karet ditunjukan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pirolisis Karet 

Parameter Jumlah 

karet awal 2500 gram 

air 250 mL 
destilat 

tir karet 450 mL 

arang karet 1750 gram 

persentase tir karet 12,956% 

  

 Pirolisis 2500 gram karet yang dilakukan menghasilkan destilat yang berupa 

tir karet sebanyak 450 mL atau hanya 12,956% dibandingkan berat awal dari karet 

yang digunakan. Tir karet dianalisa dengan Gas Chromatography-Mass Speak 

untuk mengetahui kandungan fraksi ringan dan fraksi berat. Kandungan 

hidrokarbon fraksi ringan dalam produk cair diasumsikan sebagai hidrokarbon 

dengan jumlah C≤12. Sedangkan kandungan hidrokarbon fraksi berat dalam 

produk cair diasumsikan sebagai hidrokarbon dengan jumlah C≥13. 
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B. Reaksi Katalitik Pada Tir Karet 

Reaksi katalitik pada tir karet menggunakan metode reaktor sistem alir 

dengan laju gas pembawa H2 konstan sebesar 10 mL/menit. Satu gram katalis Mo-

Ni/Zeolit Y diletakkan dalam reaktor katalis dan sebanyak 5 ml tir karet 

dimasukkan ke dalam reaktor umpan. Reaktor katalis dipanaskan pada suhu 200 
oC, kemudian setelah panasnya konstan, reaktor umpan dipanaskan sampai 

temperatur 600 oC sambil dialiri gas H2. Reaksi katalitik dilakukan dengan variasi 

temperatur 200 oC, 250 oC, 300 oC,dan 350 oC dengan variasi pengambilan produk 

cair setiap interval 15 menit sebanyak 5 kali.  

Hasil reaksi kemudian dilewatkan pada sistem pendingin berupa 

kondensor ulir agar produk dapat tercairkan. Hasil reaksi katalitik selain berupa 

produk cair yang terdinginkan, juga terdapat produk padat yang menggumpal 

pada kondensor ulir yang dianggap prroduk hidrokarbon fraksi berat. Produk cair 

yang didapat dianalisis dengan Gas Chromatography-Mass Speak kemudian 

dibandingkan dengan kromatogram tir karet awal untuk mengetahui perubahan 

distribusi fraksi ringan dan fraksi berat dari produk cair.  

1. Pengaruh Suhu 

Hasil perhitungan persentase fraksi ringan tiap-tiap suhu dapat dilihat pada 

lampiran 1. Sedangkan persentase fraksi  ringan cair tiap-tiap suhu ditunjukan 

pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Persentase fraksi ringan dalam produk cair hasil reaksi 

 

  200           250            300           350 
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Gambar 11 menunjukan bahwa dengan penambahan katalis terjadi 

penurunan persentase kandungan fraksi ringan bila dibandingkan dengan 

persentase fraksi ringan tir awal. Penurunan fraksi ringan tersebut menunjukan 

bahwa yang terjadi berupa reaksi penggabungan atau polimerisasi. Dalam variasi 

suhu yang dilakukan terjadi peningkatan fraksi ringan seiring kenaikan suhu yang 

menunjukan perengkahan juga terjadi karena penambahan pengemban zeolit yang 

bersifat sebagai perengkah dalam katalis. Perengkahan merupakan reaksi 

endotermis dimana untuk memutuskan ikatan diperlukan energi panas (Setiadi, 

2006). Sehingga pada suhu tinggi (350 oC) panas yang dibutuhkan untuk 

terjadinya perengkahan semakin besar dan menaikan terjadinya perengkahan. 

 Padatan yang ada dalam kondensor ulir diperkirakan adalah fraksi-fraksi 

berat yang memadat. Jumlah produk fraksi berat total tiap-tiap suhu merupakan 

penjumlahan dari banyaknya fraksi berat dalam produk cair dengan banyaknya 

fraksi berat yang berupa padatan. Persentase jumlah fraksi berat tiap-tiap suhu 

ditunjukan pada Gambar 12.  
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Gambar 12. Persentase fraksi berat tiap suhu 

 Gambar 12 menunjukan bahwa terjadi kenaikan persentase kandungan 

fraksi berat yang cukup signifikan sehingga menguatkan asumsi kecenderungan 

terjadinya suatu reaksi polimerisasi yang lebih besar daripada reaksi perengkahan. 

     200           250           300          350 
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Polimerisasi sangat mungkin terjadi sebab banyak senyawa berikatan rangkap 

dalam tir yang mudah bergabung dengan adanya logam-logam transisi. Persentase 

kandungan fraksi berat dalam produk cair yang tertangkap ternyata  lebih sedikit 

bila dibandingkan dengan persentase fraksi berat padatan. 

 Peningkatan suhu reaksi menunjukan distribusi kandungan fraksi berat yang 

menurun. Polimerisasi dapat terjadi dengan melepaskan panas, sehingga dengan 

kenaikan suhu maka justru menghambat reaksi polimerisasi dan mengakibatkan 

peningkatan reaksi perengkahan. 

2. Pengaruh Waktu 

 Distribusi persentase kandungan fraksi ringan dalam produk cair tiap suhu 

tiap waktu ditunjukan pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Persentase kandungan fraksi ringan dalam produk cair 

 Gambar 13 menujukan distribusi fraksi ringan tiap waktu tiap suhu. 

Kandungan fraksi ringan cair tiap suhu umumnya cenderung menurun seiring 

betambahnya waktu. Penurunan fraksi ringan dipengaruhi oleh urutan penguapan 

reaktan. Pada awal-awal reaksi kandungan fraksi ringan cair paling banyak, hal 

ini disebabkan karena senyawa-senyawa yang menguap kebanyakan berupa 

senyawa fraksi ringan.  
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 Pada 15 menit pertama jumlah fraksi ringan menurun karena reaksi 

polimerisasi dan naik lagi karena reaksi perengkahan. Lima belas menit kedua 

sampai dengan keempat kenaikan suhu menaikan jumlah fraksi ringan dalam 

produk cair, hal ini karena reaksi perengkahan. Pada 15 menit terakhir kenaikan 

suhu menaikan jumlah fraksi ringan karena terjadi polimerisasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Reaksi katalitik tir karet dengan katalis Mo-Ni/Zeolit Y cenderung kearah 

reaksi polimerisasi. Namun peningkatan suhu menghambat reaksi 

polimerisasi tersebut dengan terjadi perengkahan. 

2. Semakin lama waktu reaksi maka produk fraksi ringan yang didapat semakin 

rendah 

 

B. Saran 

Reaksi perengkahan katalitik sebaiknya jangan menggunakan tir karet sebagai 

umpan karena tidak efisien. Namun perlu menggunakan umpan dengan senyawa 

hidrokarbon dengan berat molekul yang lebih besar. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Perhitungan produk fraksi ringan dalam cair 

Perhitungan berat fraksi ringan dalam cair tiap suhu tiap waktu 

 
ω fr cair = ω hasil reaksi x %fr cair 

 
dimana ω fr = Berat fraksi ringan tiap suhu tiap waktu 
 

1.   Suhu 200 oC 

a. 15 menit = 0.561  x 90.23 

                     = 0.506 

b. 30 menit = 0.177 x 56.24 

         = 0.100 

c. 45 menit = 0.166 x 82.28 

         = 0.137 

d. 60 menit = 0.120 x 92.44 

         = 0.111 

e. 75 menit = 0.177 x 71.69 

         = 0.127 

 

2.   Suhu 250 oC 

a. 15 menit = 0.413 x 78.44 

         = 0.324 

b. 30 menit = 0.347 x 92.90 

         = 0.322 

c. 45 menit = 0.316 x 98.25 

         = 0.310 

d. 60 menit = 0.170 x 93.57 

         = 0.159 

e. 75 menit = 0.115 x 98.96 

         = 0.114 
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3.   Suhu 300 oC 

a. 15 menit = 0.370 x 100 

               = 0.370 

b. 30 menit = 0.299 x 97.45 

               = 0.291 

c. 45 menit = 0.424 x 92.55 

               = 0.392 

d. 60 menit = 0.191 x 80.83 

               = 0.154 

e. 75 menit = 0.078 x 71.33 

               = 0.056 

4.   Suhu 350 oC 

a. 15 menit = 0.511 x 94.79 

         = 0.484 

b. 30 menit = 0.485 x 89.31 

         = 0.433 

c. 45 menit = 0.375 x 92.84 

         = 0.348 

d. 60 menit = 0.284 x 87.65 

         = 0.249 

e. 75 menit = 0.122 x 79.06 

         = 0.096 
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Tabel 1. Berat produk faksi ringan dalam cair 

 
Suhu (oC) Waktu 

(Menit) 200 250 300 350 

15 

30 

45 

60 

75 

0.506 

0.100 

0.137 

0.111 

0.127 

0.324 

0.322 

0.310 

0.159 

0.114 

0.370 

0.291 

0.392 

0.154 

0.056 

0.484 

0.433 

0.348 

0.249 

0.096 

Total 0.981 1.229 1.263 1.610 

     *Angka-angka dalam tabel dalam satuan gram 
 
 
Tabel 2. Persentase produk fraksi ringan dalam cair tiap suhu tiap waktu          
                                                        

                                                                                   ==  ´
ow

w cairfr 100% 

 

dimana  ω o = berat tir awal = 3.599 gram 

Suhu (oC) Waktu 

(Menit) 200 250 300 350 

15 

30 

45 

60 

75 

14.059 

2.779 

3.807 

3.084 

3.529 

9.003 

8.947 

8.614 

4.418 

3.168 

10.281 

8.086 

10.892 

4.279 

1.556 

13.448 

12.031 

9.669 

6.919 

2.667 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persentase fraksi ringan 
cair tiap suhu tiap waktu 
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Tabel 3. Persentase jumlah produk fraksi ringan dalam cair 
 

Persentase jumlah produk fraksi ringan cair = ´
S

ow
w cairfr 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhu (oC) 
Persentase jumlah  

produk fraksi ringan (%) 

200 

250 

300 

350 

27.258 

34.148 

35.093 

44.369 
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Lampiran 2. Perhitungan produk  fraksi berat dalam cair 

 

Perhitungan  berat fraksi berat dalam cair tiap suhu tiap waktu 

ω fb cair = ω hasil reaksi x %fb cair 
 
dimana ω fb = berat fraksi berat 
 
1.   Suhu 200 oC 

a. 15 menit = 0.561  x 9.77 

                           = 0.055 

b. 30 menit = 0.177 x 43.76 

                           = 0.077 

c. 45 menit = 0.166 x 17.72 

                           = 0.029 

d. 60 menit = 0.120 x 7.56 

                           = 0.009 

e. 75 menit = 0.177 x 28.31 

                           = 0.050 

 

2.   Suhu 250 oC 

a. 15 menit = 0.413 x 21.56 

             = 0.089 

b. 30 menit = 0.347 x 7.10 

             = 0.025 

c. 45 menit = 0.316 x 1.75 

             = 0.006 

d. 60 menit = 0.170 x 6.43 

             = 0.011 

e. 75 menit = 0.115 x 1.04 

             = 0.001 

 

 
 

4.   Suhu 350 oC 

a. 15 menit = 0.511 x 20.04 

         = 0.027 

b. 30 menit = 0.485 x 28.38 

         = 0.052 

c. 45 menit = 0.375 x 12.64 

         = 0.027 

d. 60 menit = 0.284 x 11.77 

         = 0.035 

e. 75 menit = 0.122 x 26.61 

         = 0.026 

3.   Suhu 300 oC 

a. 15 menit = 0.370 x 0 

               = 0 

b. 30 menit = 0.299 2.55 

               = 0.008 

c. 45 menit = 0.424 x 7.45 

               = 0.032 

d. 60 menit = 0.191 x 19.17 

               = 0.037 

e. 75 menit = 0.078 x 28.67 

               = 0.022 
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Tabel 1. Berat produk faksi berat dalam cair 
 

Suhu (oC) Waktu 
(Menit) 200 250 300 350 

15 
30 
45 
60 
75 

0.055 
0.077 
0.029 
0.009 
0.050 

0.089 
0.025 
0.006 
0.011 
0.001 

0 
0.008 
0.032 
0.037 
0.022 

0.027 
0.052 
0.027 
0.035 
0.026 

Total 0.220 0.132 0.099 0.167 
    *Angka-angka dalam tabel dalam satuan gram 

 
Tabel 2. Persentase produk fraksi berat cair tiap suhu tiap waktu 
                                                                                                                                                

==   =                                                       =   ´
ow

w cairfb 100% 

 
Suhu (oC) Waktu 

(Menit) 200 250 300 350 
15 
30 
45 
60 
75 

1.528 
2.139 
0.817 
0.250 
1.389 

2.473 
0.695 
0.167 
0.306 
0.028 

0 
0.222 
0.889 
1.028 
0.611 

0.750 
1.445 
0.750 
0.972 
0.722 

 
 
Table 3. Persentase fraksi berat cair 
      

                                             = ´
S

ow
w cairfb 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

Suhu (oC) 
Persentase fraksi 

berat dalam cair (%) 
200 
250 
300 
350 

6.113 
3.668 
2.751 
4.64 

 
Persentase fraksi berat cair 

tiap suhu tiap waktu 

Persentase jumlah produk 

fraksi ringan cair 
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Lampiran  3. Perhitungan fraksi berat dalam padatan 
 

ω fb padat = ω o  – ω hasi reaksi –  ∆ ω katalis 

dimana ∆ ω katalis = berat katalis bekas reaksi – berat katalis awal 

Perhitungan berat fraksi berat dalam padatan 

1.  200 oC = 3.599  – 1.201 –  0.177 

                 = 2.221 

2.  250 oC = 3.599  – 1.361 –  0.219  

                 = 2.019 

3.  300 oC = 3.599  – 1.362 –  0.267 

                 = 1.970 

4.  350 oC = 3.599  – 1.777 –  0.235 

                 = 1.587 

 
Tabel 1. Berat fraksi berat dalam padatan 
  

 

 

 

 

 

 
 
Tabel  2. Persentase fraksi berat dalam padatan tiap suhu 
 

Persentase fraksi berat padat =   ´
ow

w padatfb 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Suhu ( oC ) 
Berat fraksi berat  

dalam padatan (gram) 

200 
250 
300 
350 

2.221 
2.019 
1.970 
1.587 

Suhu ( oC ) 
Persentase fraksi berat  

dalam padatan (%) 

200 
250 
300 
350 

61.712 
56.099 
54.737 
44.096 
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Lampiran 4. Perhitungan produk fraksi berat  

 

∑ ω fb = ∑ ω fb dalam cair + ∑ ω fb dalam padatan 

 

Perhitungan berat produk fraksi berat 

1.  200 oC = 0.220 + 2.221 

                 = 2.441 

2.  250 oC = 0.132 + 2.019 

                 = 2.151 

3.  300 oC = 0.099 + 1.970 

                 = 2.069 

4.  350 oC = 0.167 + 1.587 

                 = 1.754 

 

Tabel 1. Jumlah berat produk fraksi berat  
 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Persentase jumlah produk fraksi berat  
 

Persen jumlah produk fraksi berat = ´
+
ow
ww cairfbpadatfb 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suhu ( oC ) 
Jumlah berat produk 
 fraksi berat (gram) 

200 
250 
300 
350 

2.441 
2.151 
2.069 
1.754 

Suhu ( oC ) 
Persentase jumlah produk 

fraksi berat (%) 

200 
250 
300 
350 

66.824 
59.767 
57.488 
48.736 
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Lampiran 5. Persentase fraksi ringan dan fraksi berat tir awal 
 
Asumsi hidrokarbon dengan jumlah C≤12 = hidrokarbon fraksi ringan 

             hidrokarbon dengan jumlah C≥13 = hidrokarbon fraksi berat 

 

Parameter Persentase reaktan (%) 

Fraksi ringan 96.16 

Fraksi berat 3.84 
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Lampiran 6. Perhitungan hasil persentase tir karet 

Berat karet awal   = 2500 gram 

Volume tir karet  = 450 mL  

Berat tir karet                          = 324 gram 

 

Persentase tir karet       =  ´
awalkaretberat

karettirberat
 100% 

    = 
2500
324

x 100% 

    = 12.956% 
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Lampiran 7. Hasil analisa Gas Chromatography (GC) 
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A. Spektra GC tir batubara awal 
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B. Spektra GC masing-masing variasi suhu tiap 15 menit 

1. Suhu 200 oC 

a. 15 menit 
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b. 30 menit 
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c. 45 menit 

 

 

 

d. 60 menit 
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e. 75 menit 
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2. Suhu 250 oC 

a. 15 menit  
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b. 30 menit 
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c. 45 menit 
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d. 60 menit 
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e. 75 menit 

 

 

 

3. Suhu 300 oC 

a. 15 menit 
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b. 30 menit 
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c. 45 menit 
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d. 60 menit 
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e. 75 menit 
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4. Suhu 350 oC 

a. 15 menit 
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b. 30 menit 
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c. 45 menit 
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d. 60 menit 

 

 

 

59 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

e. 75 menit 
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Lampiran 8. Karakter Katalis Mo-Ni/Zeolit Y 

 

Tabel 1. Karakter Katalis Mo-Ni/Zeolit Y 

Parameter H-Zeolit Y Mo-Ni/Zeolit Y 

Mo 0,42 7,74 

Ni 0,16 1,54 

 

Kandungan Logam 

(%b/b) Mo + Ni 0,58 9,28 

Keasaman Total (mmol/g) 5,089 ± 0,268 7,713 ± 0,382 

Luas Permukaan Spesifik (m2/g) 409,286 269,211 

Volume Pori Total (10-3 cm3/g) 207,786 137,635 

Rerata Jejari Pori (Å) 10,154 10,225 

(Yusnani, 2008) 
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