
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pengolahan minyak pelumas (oli) bekas ini agar layak digunakan kembali dengan cara menggunakan adsorpsi. Kelebihan dari metode ini adalah kapasitas adsorpsi yang tinggi, harga yang relatif murah dan bahan baku yang banyak, sehingga metode ini lebih banyak digunakan (Fitriani 2009). Proses adsorpsi limbah minyak pelumas minyak (oli) karbon aktif bertujuan untuk memurnikan logam dan kotoran sehingga menghasilkan minyak pelumas (oli) limbah transparan yang dapat digunakan sebagai bahan baku (base oil) untuk produksi minyak. (Prasaji 2013), karena nilai kalornya yang tinggi (10684.912 kkal / kg), digunakan sebagai bahan bakar peleburan aluminium. (Rahardjo 2007). Penggunaan bahan biomassa untuk pembuatan arang aktif sangat menarik, karena dapat membawa manfaat yang berkaitan dengan nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial. Arang aktif dapat dibuat dari berbagai bahan baku yang mengandung karbon, seperti kayu, batok kelapa, limbah batu bara, limbah pengolahan kayu, dan limbah pertanian seperti kulit kopi, buah kakao, sekam padi, jerami, tongkol jagung, dan batang jagung. (Yuningsih 2016). Tongkol jagung merupakan salah satu limbah pertanian yang sangat potensial dimanfaatkan untuk dijadikan arang aktif, karena tongkol jagung mengandung 43,42% karbon dan 6,32% hidrogen, selain itu limbah tongkol jagung sangat banyak dan terbuang percuma. Nilai serapan Iodin arang aktif tongkol jagung 1133757 mg/g, dan luas permukaan 2150866 m2/g. (Yuningsih 2016).  Penelitian ini dilakukan dengan mengaktivasi arang aktif dari tongkol jagung menggunakan metode aktivasi kimia dengan aktivator KOH 20% (Yuningsih 2016). Kemudian  menguji viskositas dan densitas minyak pelumas yang oli baru dan bekas, Proses adsorpsi oli bekas menggunakan arang aktif dengan variasi bobot 0,5 , 1 , 1,5 , 2, 5 gram dan variasi waktu kontak 30, 60, 120, dan 180 menit dan variasi suhu 27 ºC , suhu 50 ºC dan suhu 80 ºC.   



2  1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana viskositas minyak pelumas  (oli) baru, bekas dan setelah adsorpsi? 2. Bagaimana pengaruh bobot adsorben, waktu kontak dan suhu terhadap viskositas minyak pelumas (oli) bekas? 
1.3 Tujuan Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1. Mengetahui viskositas minyak pelumas (oli) baru, bekas dan setelah adsorpsi. 2. Mengetahui pengaruh bobot adsorben, waktu kontak dan suhu terhadap viskositas pelumas (oli) bekas.  


