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ABSTRACT 

 

Base oil is used as raw material for various types of machinery lubricants. To get the 

lubricant in accordance with the specifications of the required machinery, base oil is 

added of additives. The Additives are chemichal compound in certain formulations for 

lubricants in accordance with defined specifications. The composition of base oil in a 

lubricant is around 80% and around 20% additives composition. Not all of the crude oil 

can be processed into base oil. Only the crude oil of the type n-paraffins were peoduced 

base oil for lube base oil. But this crude oil was very limited in earth crust. In this study, 

fractionation of Zamrud crude oil using active silica stationary phase and n-hexane as a 

solvent to separate the fractions is conducted of saturat. These fractions were analyzed 

by using of Gas Chromatography (GC). Fraction of saturat residual gas chromatography 

analysis of fractioned using zeolite A to obtain crude oil type n-paraffin. This 

fractionation results were also analyzed by gas chromatography. From the results of gas 

chromatographic analysis, a change in the appereance of the chromatogram before and 

after being treated by molecular sieve. from the number of chains of carbon atoms that 

exist in the pre-filtered chromatogram with zeolite A there were 29 carbon atoms, 

whereas after filtered with zeolite A number carbon atoms were reduced 27, indicating 

the existence of the saturat fraction retained on the zeolite A. Zeolite A is considerable 

efficiency in filtering Zamrud crude oil, the average efficiency is 46,89%, moreover the 

ratio pr/ph of Zamrud crude oil were 3,04 which indicates that Zamrud  crude oil came 

from the higher plants. 

Key words: crude oil, zeolit A, base oil, fractionation, and gas chromatography.  

 

PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pelumas banyak pelaku bisnis mulai 

memasuki bisnis ini, karena dinilai akan memberikan penghasilan yang besar. 

Sementara bahan dasar (base oil) yang digunakan untuk membuat minyak pelumas 

terdapat dalam minyak bumi, dan proses pengolahan minyak bumi  menjadi fraksi-

fraksi yang ringan seperti base oil, gas, bensin (gasoline), minyak tanah (kerosin), solar 

dan aspal dilakukan dengan destilasi bertingkat yaitu berdasarkan perbedaan titik didih 
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(Bordenave, 1993). Akan tetapi proses ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh 

sebab itu perlu dicari alternatif lain untuk proses pengolahan minyak mentah. 

Minyak bumi adalah campuran komplek hidrokarbon antara senyawa organik dari 

sulfur, oksigen, nitrogen, dan senyawa-sentawa yang mengandung konstituen logam 

terutama nikel, besi dan tembaga. Minyak bumi sendiri bukan merupakan bahan yang 

uniform, melainkan berkomposisi yang sangat bervariasi, tergantung pada lokasi, umur 

ladang minyak, dan juga kedalaman sumur (Hardjono, 2000). Minyak mentah Zamrud 

berwarna coklat tua dengan dasar paraffin yang mempunyai gravity antara 38,20
 
- 40,9, 

berat jenis 0,849, Pour Point 110
o
F, viskositas berkisar 2,1-2,5 CP (Anto, 2004). 

Base oil digunakan sebagai bahan baku minyak pelumas berbagai jenis permesinan baik 

berat maupun ringan. Untuk mendapatkan pelumas yang sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan mesin, base oil tersebut ditambahkan aditif. Aditif merupakan senyawa-

senyawa kimia dalam formulasi tertentu untuk mendapatkan pelumas sesuai dengan 

spesifikasi yang ditentukan. Komposisi base oil dalam pelumas berkisar 80% dan 

komposisi aditif sekitar 20%. Tidak semua minyak mentah bisa diolah menjadi base oil. 

Hanya minyak mentah dari jenis n-parafin saja yang menghasilkan base oil untuk bahan 

dasar pelumas. Tetapi n-paraffin ini sangat terbatas kandungannya di perut bumi 

(Audino dkk, 2004). 

Zeolit sintesis telah banyak digunakan dalam berbagai macam fungsi, tetapi zeolit 

sintesis belum dioptimalkan fungsinya sebagai molecular sieve dalam industri-industri 

khususnya dalam industri perminyakan. Penyaringan molekul minyak bumi ini 

didasarkan atas kemampuan silika dan zeolit A sebagai molecular sieve berdasarkan 

bentuk dan ukuran molekul. Secara selektif silika dan zeolit A dapat menahan secara 

kuat molekul-molekul yang ukurannya lebih besar dari pori-porinya dan akan 

meloloskan molekul-molekul yang berukuran lebih kecil dari pori-porinya ( West, 

1990). 

Penggunaan Zeolit A sebagai molecular sieve minyak mentah  telah dilakukan 

sebelumnya oleh Tamboesai dan Tarigan pada tahun 2009 yang ukuran pori-pori 

zeolitnya ±4Å yang dapat memisahkan n-parafin pada panjang rantai atom karbon <27 

sehingga eluen yang diperoleh adalah base oil untuk pembuatan minyak pelumas 

ringan. Sampel yang digunakan pada penelitian tersebut berasal dari ladang minyak 

Duri, Riau. Pada penelitian ini menggunakan zeolit A yang berasal dari abu layang. 

Zeolit ini digunakan sebagai molecular sieve fraksi saturat minyak bumi yang berasal 

dari sumur minyak Zamrud, Siak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Whole oil chromatogram (Tamboesai, 2002) 

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum analisis kromatografi gas pada sampel minyak 

yaitu Sampel minyak diekstrak dengan menggunakan diklorometana p.a (pro analitik) 

untuk mendapatkan minyak mentah dari sampel tersebut. 200 mg sampel dilarutkan 

dengan diklorometana sebanyak 3 mL. Sampel yang diekstrak dikocok selama 30 detik 

dengan menggunakan ultrasonik. Kalau minyaknya ada berarti warna larutan berubah 

menjadi kuning kehitaman. Sampel yang ada minyaknya dicentrifuge selama 15 menit 

pada kecepatan 3000 rpm. Kemudian pelarutnya diuapkan, setelah pelarut menguap 

sampel  dianalisis dengan kromatografi gas (GC). 
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Fraksinasi Crude Oil 

Fraksinasi crude oil dengan silika gel (Tamboesai, 2002) 

Kolom beserta peralatan gelas lainnya dicuci dengan diklorometana teknis untuk  

menghilangkan minyak yang menempel. Kolom beserta peralatan gelas tersebut 

kemudian dikeringkan di oven pada suhu 100 
0
C sampai kering. Kolom diisi dengan 

kapas steril sebagai penyumbat dan silika (silika yang sudah dipanaskan dalam oven 

pada suhu 110 
0
C selama minimal 1 jam) sebanyak ± 4 gram. Sebanyk 40 mL n-heksana 

dituangkan pada beaker yang berisi silika dan aduk sampai rata, dan selanjutnya dituang 

ke kolom sambil digetarkan sehingga didapat kolom yang padat. Kolom dielusi dengan 

40 ml n-heksana setelah kolom benar-benar padat. Kolom dielusi dengan 200 mg crude 

oil, kemudian dituangkan 40 mL n-heksana sehingga didapat fraksi saturat. Hasilnya 

kemudian dimasukkan kedalam vial untuk analisis kromatografi gas (GC).  

 

Fraksinasi  molekul n-paraffin dengan zeolit A (Tamboesai, 2002) 

Kolom diberi kapas steril sebagai penyumbat. Kolom tersebut kemudian diisi dengan 

zeolit A yang sudah dipanaskan pada temperatur 110
o
C selama 1 jam sebanyak ± 1,5 

cm sampai benar-benar padat, lalu dielusi 15 mL n-heksana. Sampel yang merupakan 

hasil saturat yang telah disaring dengan silika dilarutkan dengan 3mL n-heksana. 

Sampel tersebut kemudian dielusi ke dalam kolom (ketebalan sampel dalam kolom 

diusahakan setipis mungkin). Eluen yang dihasilkan kemudian ditampung dan 

dikonsentratkan. Hasilnya kemudian diuji dengan menggunakan kromatografi gas (GC). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu tentang pemanfaatan zeolit A dari abu 

layang sebagai penyaring minyak mentah menjadi base oil dari sumur minyak Zamrud, 

Siak hasilnya sebagai berikut : 

 

Whole oil chromatograms 

 

 
 

Gambar 1. Whole oil chromatogram Zamrud, Siak 
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Sampel minyak mentah dalam penelitian ini merupakan minyak mentah yang siap untuk 

dianalisis. Sebelum minyak mentah ini dianalisis, ada beberapa perlakuan yang harus 

dilakukan untuk mendapatkan whole oil chromatogram yaitu minyak mentah diekstrak 

dengan menggunakan pelarut diklorometana, hal ini bertujuan untuk menghilangkan 

senyawa-senyawa polar yang ada pada minyak mentah. Sebelum dianalisis dengan 

kromatografi gas, sampel dan pelarut diultrasonik terlebih dahulu, ini bertujuan untuk 

menghomogenkan antara sampel dan pelarut. Saat diultrasonik warna sampel berubah 

menjadi kuning kehitaman, ini menandakan didalam sampel tersebut mengandung 

minyak. Dan setelah dilakukan ultrasonik sampel dicentrifuge, hal ini bertujuan untuk 

memisahkan antara minyak dan pengotor. Setelah perlakuan diatas, sampel dianalisis 

dengan menggunakan alat kromatografi gas, dan kromatogram hasil analisis ini disebut 

dengan whole oil Chromatogram yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

Dari kromatogram di atas dapat dinyatakan bahwa sampel minyak Zamrud mengandung 

fraksi aromat, saturat, dan residu yang belum terpisah, itu sebabnya perlu dilakukan lagi 

fraksinasi. Secara teori fraksi aromat, saturat, dan residu dapat diketahui dengan melihat 

nomor rantai karbonC1 – C33 merupakan fraksi saturat, dan >C33 merupakan fraksi 

aromat.  

 

Fraksinasi crude oil dengan silika 

 

 
 

Gambar 2. Kromatogram fraksi saturat hasil fraksinasi dengan silika (sebelum     

difraksinasi dengan zeolit A) 

 

Fraksinasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk pemisahan suatu campuran 

berdasarkan kepolaran dan fraksinasi crude oil dengan menggunakan silika sebagai fasa 

diam bertujuan untuk mendapatkan fraksi saturat yang ada pada crude oil. Yang dalam 

hal ini pelarut yang digunakan adalah n-heksana p.a, karena n-heksana dan fraksi saturat 

memiliki kepolaran yang sama yaitu bersifat nonpolar. Sebelum melakuka fraksinasi, 

semua peralatan gelas dicuci menggunakan diklorometan lalu dipanaskan dalam oven 

untuk menghilangkan lemak dan air yang menempel. Fraksi saturat yang didapat 

dianalisis dengan kromatografi gas sehingga diperoleh kromatogram seperti Gambar 2. 
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Dari Gambar 2 tersebut pada saat waktu retensi 40 menit kita dapat melihat adanya 2 

puncak yang berdampingan (douplet). Kedua puncak tersebut menandakan adanya 

pristana dan phitana yang termasuk golongan isoprenoid. Pristana selalu berdampingan 

dengan C17 dan phitana berdampingan dengan C18. Dengan demikian kita dapat 

mengetahui bahwa puncak disebelah kiri merupakan C16, semakin kekiri rantai atom 

karbon akan mengalami pengurangan satu gugus metilena secara berurut, begitu juga 

sebaliknya. Puncak setelah phitana mengalami penambahan satu gugus metilena secara 

berurut. Rasio pr/ph dapat digunakan untuk menetukan asal batuan sumber pembentuk 

minyak bumi  (Murray, 1994). Hasil analisis dari sampel minyak Zamrud nilai rasio 

pr/ph 3,04 yang artinya minyak Zamrud berasal dari tumbuhan tinggi. 

Dengan menghitung jumlah puncak setelah phitana kita dapat menyatakan bahwa silika 

mampu menapis atom karbon sampai C29 dari sampel minyak Zamrud, Siak. Fraksinasi 

menggunakan silika ini digunakan sebagai pembanding, sehingga dapat menentukan 

tingkat efektifitas dari penapis yang dalam hal ini digunakan zeolit A. 

 

Fraksinasi crude oil dengan zeolit A 

Pada penelitian ini digunakan zeolit A sebagai penyaring minyak bumi, hal ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar efektivitas zeolit A tersebut menyaring molekul 

minyak bumi. Zeolit memiliki bentuk dan ukuran pori yang beragam, demikian juga 

dengan zeolit A. Dan pada penelitian ini menggunakan zeolit A yang memiliki ukuran 

pori ±4Å . Atas dasar inilah zeolit A digunakan sebagai penyaring molekul hidrokarbon 

dari minyak bumi berdasarkan tipe molecular sieve dan ukuran rongga. 

Sebelum zeolit A digunakan sebagai molecular sieve untuk minyak mentah, zeolit A 

dipanaskan terlebih dahulu pada temperatur 110
o
 C selama 1 jam. Hal ini bertujuan 

untuk melepaskan molekul-molekul air dan senyawa-senyawa pengotor mudah 

menguap yang terdapat pada rongga zeolit. Zeolit tersebut dinamakan zeolit 

terdehidratasi yang memiliki afinitas besar terhadap air, gas-gas dan cairan tertentu. 

Jika zeolit yang terdehidratasi dialirkan saturat, maka kemungkinan rongga dari zeolit 

akan segera terisi oleh molekul saturat tersebut. Hal ini ditandai adanya perubahan 

penampilan antara kromatogam sebelum dan setelah diberi perlakuan molecular sieve. 

Kromatogram setelah difraksinasi menggunakan zeolit A terdehidratasi dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Kromatogram setelah difraksinasi dengan zeolitA 
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Pada kromatogram hasil molecular sieve di atas, terlihat adanya perbedaan bentuk 

penampilan yaitu terjadinya penurunan intensitas dan pengurangn jumlah atom karbon 

bila dibandingkan kromatogram saturat awal. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit A dari 

abu layang mampu menyaring molekul siklo alkana fraksi saturat minyak bumi 

sehingga didapatkan molekul normal paraffin yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar 

pelumas.  

Dari kromatogram sebelum dan sesudah disaring dengn zeolit A, dapat diketahui 

seberapa besar efisiensi zeolit A menyaring minyak bumi Zamrud. Hal ini dapat dilihat 

dari Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Efisiensi zeolit A menyaring minyak bumi Zamrud, Siak 

No atom 

karbon 

Kelimpahan sebelum 

disaring dengan zeolit 

Kelimpahan setelah 

disaring dengan zeolit 

Efisiensi 

(%) 

17 1,45 0,93 35,86 

18 1,36 0.91 33,08 

19 1,32 0,86 34,85 

20 1,35 0,80 40,74 

21 1,34 0,78 41,79 

22 1,41 0,80 43,26 

23 1,42 0,88 38,03 

24 1,35 0,83 38,51 

25 1,26 0,79 37,70 

26 1,24 0,65 47,58 

27 1,22 0,35 71,31 

28 1,08 0,00 100 

 

Tabel 1 menunjukkan  efisiensi zeolit A yang cukup besar dalam menyaring minyak 

bumi Zamrud. Efisiensi rata-ratanya yaitu 46,89%, ini membuktikan bahwa zeolit A 

mampu memisahkan antara fraksi berat dan fraksi ringan yang ada pada minyak bumi 

Zamrud. Yang dalam hal ini fraksi yang tertahan pada zeolit A adalah fraksi berat, 

sedangkan fraksi ringan lolos melewati rongga zeolit A. Efisiensi maksimum terlihat 

pada atom karbon yang ke 28 yaitu 100%, sehingga puncak atom karbon 28 tidak ada 

lagi pada kromatogram setelah disaring dengan zeolit A.  

Zeolit A bisa digunakan sebagai penyaring minyak mentah jenis ringan maupun minyak 

mentah jenis berat. Hal ini terbukti dari hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan 

sampel minyak mentah yang berbeda yaitu minyak mentah Langgak dan minyak 

mentah Minas. Yang dalam hal ini minyak mentah Langgak termasuk jenis minyak 

berat dengan berat jenis 0,8790, dan minyak mentah Minas termasuk jenis minyak 

ringan yang berat jenisnya 0,823. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel 

minyak Zamrud, Siak yang termasuk jenis minyak ringan sedang dengan berat jenis 

0,849. 

Setelah diberi perlakuan molecular sieve dengan zeolit A, ketiga kromatogram sampel 

minyak mentah tersebut memiliki jumlah atom karbon yang berbeda-beda berdasarkan 

jenis minyak mentahnya. Pada minyak mentah Zamrud, Siaks zeolit A mampu 
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menyaring minyak tersebut hingga atom C27, pada minyak mentah Langgak tersaring 

hingga atom C26. Hal ini disebabkan karena minyak mentah Langgak lebih berat dari 

pada minyak mentah Zamrud. Sedangkan pada minyak mentah Minas, zeolit A mampu 

menyaring minyak tersebut hingga atom C33, ini disebabkan karena minyak mentah 

Minas termasuk jenis minyak mentah ringan, sehingga molekul-molekul minyak 

tersebut banyak yang lolos melewati rongga zeolit A. 

Berdasarkan teori, tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi base oil, hanya 

minyak mentah dari jenis paraffin saja yang dapat menghasilkan base oil berkualitas 

tinggi sebagai bahan dasar pelumas. Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan 

minyak pelumas berasal dari senyawa hidrokarbon yang mempunyai jumlah atom C 

berkisar 25 sampai 40 (C25 – C40) per molekulnya (Basilo, 2011). Sedangkan pada 

kromatogram setelah disaring dengan zeolit A jumlah atom karbonnya yaitu 27. Itu 

artinya base oil yang didapat pada penelitian ini termasuk bahan dasar pelumas yang 

berkualitas tinggi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakuakan dapat diambil kesimpulan yaitu zeolit A dari 

abu layang dapat digunakan untuk memisahkan base oil dari fraksi-fraksi lain yang ada 

pada minyak bumi Zamrud, Siak. Zeolit A dari abu layang dapat digunakan untuk 

memisahkan fraksi ringan dan fraksi berat pada minyak bumi Zamrud pada C27. 

Minyak bumi Zamrud termasuk minyak yang berasal dari tumbuhan tinggi, hal ini 

ditunjukkan dari rasio pr/ph yaitu 3,04. Efisiensi rata-rata zeolit A menyaring minyak 

bumi Zamrud adalah 46,98%. 

Dari kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, sebaiknya dilakukan variasi jenis 

zeolit untuk mengetahui perbandingan kemampuan molecular sieve zeolit jenis lain 

dalam memfraksinasi minyak bumi. 
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