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MOTTO
“Logika juga membutuhkan ilmu, percuma saja jika hanya mengandalkan
logika tanpa adanya ilmu dan pengetahuan.”
-Bagas Abimanyu
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PEMANFATAAN LIMBAH OLI KENDARAAN MENJADI BAHAN
BAKAR ALTERNATIF UNTUK KOMPOR
BAGAS ABIMANYU
XII IPA 2
161710007
ABSTRAK
Energi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk
berbagai kebutuhan. Seperti memasak, bahan bakar kendaraan, industri dan lain
sebagainya. Sementara ini energi mayoritas dipenuhi oleh minyak bumi yang didapat dari
hasil tambang, yaitu yang terjadi dari proses fosil di dalam perut bumi dan kini
keberadaannya semakin lama semakin berkurang, maka tersedianya bahan bakar
alternatif sangatlah diperlukan.
Salah satu solusi dan jalan keluarnya yaitu pemanfaatan limbah oli bekas yang
sangat melimpah diIndonesia. Akan tetapi untuk memanfaatkan limbah oli bekas tersebut
diperlukan suatu kompor atau suatu alat yang bisa membakar oli tersebut. Banyak usaha
skala industri menengah yang membutuhkan kompor untuk menjalankan usahanya. Saat
ini mereka masih memanfaatkan kompor elpiji atau minyak tanah yang cukup mahal
harganya.
Oleh karena itu penulis akan merancang kompor berbahan bakar oli bekas yang
terjangkau biaya bahan bakarnya karena memanfaatkan limbah oli bekas. Alat ini dibuat
dari pipa galvanis sebagai tungkur. Blower sebagai pengatur tekanan udara. Cara
menyalakan adalah tuangkan pemicu (etanol / bensin), nyalakan dengan menggunakan
korek api, nyalakan Blower, buka keran Oli supaya oli bisa mengalir dan terbakar.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada masa sekarang, pemanfaatan bahan – bahan bekas seperti
limbah sangat penting karena limbah tersebut dapat menjadi barang
atau bahan yang berguna. Seiring berkembangnya UKM pengrajin
kuningan, tembaga, dan pembuatan perkakas, penggunaan tungku
peleburan dan proses heat treatment dalam proses produksi produk
biasanya menggunakan bahan bakar solar, gas dan kayu.
Akan tetapi, bahan bakar ini harganya terus meningkat dan
terkadang sulit didapat. Sebagian pengrajin mulai mencari alternatif
bahan bakar baru atau alat yang lebih ekonomis untuk menghemat
biaya produksi. Pemanfaatan oli bekas kendaraan menjadi bahar bakar
sudah mulai banyak dipakai. Oli bekas dihasilkan dari bengkel
kendaraan bermotor.
Pengolahan oli bekas bertujuan agar oli bekas yang dihaslkan tidak
mencemari lingkungan dan sifat oli bekas menjadi lebih tidak berbahaya.
Selain itu, pengolahan oli bekas juga bertujuan untuk menciptakan
lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Apabila
penanganan oli bekas dilakukan dengan baik, maka akan bisa 2
memberikan keuntungan bagi si pengelola oli bekas (masyarakat) dan
juga pengurangan biaya produksi bagi industri yang memanfaatkannya.
Oli hasil proses daur ulang dapat digunakan kembali untuk berbagai
kendaran seperti motor dan mobil serta dapat pula digunakan sebagai
pelumas untuk berbagai perlatan di industri.
Oli kendaraan bermotor setelah dipakai pastinya akan diganti
secara rutin. Setelah dipakai, banyak orang atau ahli mekanik
membuang oli itu sembarangan. Seperti yang kita ketahui oli tidak bisa
didaur ulang dengan warna yang hitam pekat serta bau yang khas.
Olehkarena itu, penulis menganalisis dan membahas ini agar
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masyarakat menyadari bahwa masalah yang dianggap biasa saja
bisa beresiko. Agar lebih bermanfaat limbah oli ini akan di olah menjadi
bahan bakar alternatif untuk kompor.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Apakah limbah oli kendaraan bisa dijadikan bahan bakar alternatif
untuk kompor ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari praktikum pemanfaatan oli bekas kendaraan menjadi
bahan bakar adalah:
1. Mengetahui limbah oli kendaran bisa menjadi bahan bakar kompor
alternatif.
2. Mengetahui bahwa limbah oli kendaraan masih bisa digunakan.
D. Manfaat Penelitian
1. Menambah pengetahuan bahwa oli bekas bisa dimanfaatkan
menjadi bahan bakar kompor alternatif.
2. Mengolah atau memanfaatkan limbah oli bekas unutk mengurangi
pencemaran dan meningkatkan nilai ekonomis.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
2.1 Gambaran Umum Pelumas (Oli)
Pelumas atau oli merupakan sejenis cairan kental yang
berfungsi sebagai pelicin, pelindung, dan pembersih bagi bagian
dalam mesin. Kode pengenal oli adalah berupa huruf SAE yang
merupakan singkatan dari Society of Automotive Engineers.
Selanjutnya angka yang mengikuti dibelakangnya, menunjukkan
tingkat kekentalan oli tersebut. SAE 40 atau SAE 15W-50, semakin
besar angka yang mengikuti kode oli menandakan semakin kentalnya
oli tersebut. Sedangkan huruf W yang terdapat dibelakang angka
awal, merupakan singkatan dari winter. SAE 15W- 50, berarti oli
tersebut memiliki tingkat kekentalan SAE 10 untuk kondisi suhu dingin
dan SAE 50 pada kondisi suhu panas. Dengan kondisi seperti ini, oli
akan memberikan perlindungan optimal saat mesin start pada kondisi
ekstrim sekalipun. Sementara itu dalam kondisi panas normal,
idealnya oli akan bekerja pada kisaran angka kekentalan 40-50
menurut standar SAE (SAE Euro 2012) .
2.1.1 Sifat-sifat Oli Mesin
a. Lubricant, oli mesin bertugas melumasi permukaan logam yang
saling bergesekan satu sama lain dalam blok silinder. Caranya
dengan membentuk semacam lapisan film yang mencegah
permukaan logam saling bergesekan atau kontak secara
langsung.
b. Coolant, pembakaran pada bagian kepala silinder dan blok
mesin menimbulkan suhu tinggi dan menyebabkan komponen
menjadi sangat panas. Jika dibiarkan terus maka komponen
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mesin akan lebih cepat mengalami keausan. Oli mesin yang
bersirkulasi di sekitar komponen mesin akan menurunkan suhu
logam dan menyerap panas serta memindahkannya ke tempat
lain.
c. Sealant, oli mesin akan membentuk sejenis lapisan film di
antara piston dan dinding silinder, karena itu oli mesin berfungsi
sebagai perapat untuk mencegah kemungkinan kehilangan
tenaga. Sebab jika celah antara piston dan dinding silinder
semakin membesar maka akan terjadi kebocoran kompresi.
d. Detergent, kotoran atau lumpur hasil pembakaran akan
tertinggal dalam komponen mesin. Dampak buruk hal ini adalah
menambah

hambatan

gesekan

pada

logam

sekaligus

menyumbat saluran oli. Tugas oli mesin adalah melakukan
pencucian terhadap kotoran yang masih tertinggal dalam blok
mesin.
e. Pressure absorbtion, oli mesin meredam dan menahan tekanan
mekanikal setempat yang terjadi dan bereaksi pada komponen
mesin yang dilumasi.
Kekentalan oli mesin, viskositas atau tingkat kekentalan oli
mesin menunjukkan ketebalan atau kemampuan untuk menahan
aliran cairan. Sifat oli jika suhunya panas akan mudah mengalir
dengan cepat alias encer. Sebaliknya jika suhu oli dingin maka akan
sulit mengalir atau mudah mengental. Meski demikian setiap merek
dan jenis oli mempunyai tingkat kekentalan yang telah disesuaikan
dengan maksud dan tujuan penggunaannya. Karena itu ada oli yang
sengaja dibuat kental atau encer sesuai kebutuhan pemakai.
Tingkat viskositas oli dinyatakan dalam angka indeks
kekentalan. Semakin besar angkanya maka berarti semakin kental
olinya, dan sebaliknya juga kalau angka indeksnya semakin mengecil
tentu olinya bertambah encer.
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2.1.2 Jenis Oli
a. Oli Mineral
Oli mineral berbahan bakar oli dasar (base oil) yang diambil dari
minyak bumi yang telah diolah dan disempurnakan.
b. Oli Sintetis
Oli Sintetis biasanya terdiri atas Polyalphaolifins yang datang
dari bagian terbersih dari pemilahan dari oli mineral, yakni gas.
Senyawa ini kemudian dicampur dengan oli mineral. Inilah
mengapa oli sintetis bisa dicampur dengan oli mineral dan
sebaliknya. Basis yang paling stabil adalah polyol- ester, yang
paling sedikit bereaksi bila dicampur dengan bahan lain. Oli
sintetis cenderung tidak mengandung bahan karbon reaktif,
senyawa yang sangat tidak bagus untuk oli karena cenderung
bergabung dengan oksigen sehingga menghasilkan acid
(asam).

Pada

dasarnya,

oli

sintetis

didesain

untuk

menghasilkan kinerja yang lebih efektif dibandingkan dengan
oli mineral.
2.1.3 Kekentalan (Viskositas) Oli
Kekentalan merupakan salah satu unsur kandungan oli paling
rawan karena berkaitan dengan ketebalan oli atau seberapa besar
resistensinya untuk mengalir. Kekentalan oli langsung berkaitan
dengan sejauh mana oli berfungsi sebagai pelumas sekaligus
pelindung benturan antar permukaan logam.
Oli harus mengalir ketika suhu mesin atau temperatur ambient.
Mengalir secara cukup agar terjamin pasokannya ke komponenkomponen yang bergerak. Semakin kental oli, maka lapisan yang
ditimbulkan menjadi lebih kental. Lapisan halus pada oli kental
memberi

kemampuan

ekstra

menyapu

atau

membersihkan

permukaan logam yang terlumasi. Sebaliknya oli yang terlalu tebal
akan memberi resitensi berlebih mengalirkan oli pada temperatur
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rendah sehingga mengganggu jalannya pelumasan ke komponen
yang dibutuhkan. Untuk itu, oli harus memiliki kekentalan lebih tepat
pada temperatur tertinggi atau temperatur terendah ketika mesin
dioperasikan
Dengan demikian, oli memiliki grade (derajat) tersendiri yang
diatur oleh Society of Automotive Engineers (SAE). Bila pada
kemasan oli tersebut tertera angka SAE 5W-30 berarti 5W (Winter)
menunjukkan pada suhu dingin oli bekerja pada kekentalan 5 dan
pada suhu terpanas akan bekerja pada kekentalan 30.
Tetapi yang terbaik adalah mengikuti viskositas sesuai
permintaan mesin. Umumnya, kendaraan sekarang punya kekentalan
lebih rendah dari 5W-30, karena mesin – mesin terbaru memiliki
kerapatan antar komponen makin tipis dan juga banyak celah-celah
kecil yang hanya bisa dilalui oleh oli encer.
Untuk mesin lebih tua, clearance bearing lebih besar sehingga
mengizinkan pemakaian oli kental untuk menjaga tekanan oli normal
dan menyediakan lapisan film cukup untuk bearing.
Sebagai contoh adalah tipe viskositas dan ambient temperatur
dalam derajat Celcius yang biasa digunakan sebagai standar oli di
berbagai negara/kawasan.
1. 5W-30 untuk cuaca dingin seperti di Swedia
2. 10W-30 untuk iklim sedang seperti di kawasan Inggris
3. 15W-30 untuk Cuaca panas seperti di kawasan Indonesia
2.2 Kontaminasi Oli
Kontaminasi terjadi dengan adanya benda-benda asing atau
partikel pencemar di dalam oli. Terdapat beberapa macam benda
pencemar yang biasa terdapat dalam oli yakni:
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1. Keausan elemen. Ini menunjukkan beberapa elemen biasanya
terdiri dari tembaga, besi, chrominium, aluminium, timah,
molybdenum, silikon, nikel atau magnesium.
2. Kotoran atau jelaga. Kotoran dapat masuk kedalam oli melalui
hembusan udara lewat sela-sela ring dan melalui sela lapisan
oli tipis kemudian merambat menuruni dinding silinder. Jelaga
timbul dari bahan bakar yang tidak habis. Kepulan asam hitam
dan kotornya filter udara menandai terjadinya jelaga.
3. Bahan Bakar, kontaminasi bahan bakar terjadi pada saat
proses pembakaran dalam silinder mesin.
4. Air, merupakan produk sampingan pembakaran dan biasanya
terjadi melalui timbunan gas buang. Air dapat memadat di
crankcase ketika temperatur operasional mesin kurang
memadai.
5. Produk-produk

belerang/asam.

Produk-produk

oksidasi

mengakibatkan oli bertambah kental. Daya oksidasi meningkat
oleh tingginya temperatur udara
6. masuk
2.2.1 Karakteristik Oli Bekas
Oli bekas seringkali diabaikan penanganannya setelah tidak
bisa digunakan kembali, padahal jika asal dibuang dapat menambah
pencemaran lingkungan. Bahaya dari pembuangan oli bekas
sembarangan memiliki efek yang lebih buruk daripada efek tumpahan
minyak mentah biasa.
Ditinjau dari komposisi kimianya sendiri, oli adalah campuran
dari hidrokarbon kental ditambah berbagai bahan kimia aditif. Oli
bekas memiliki campuran komposisi lebih dari itu, dalam oli bekas
terkandung sejumlah sisa hasil pembakaran yang bersifat asam
korosif, deposit, dan logam berat yang bersifat karsinogenik. Sampai
saat ini usaha yang di lakukan untuk memanfaatkan oli bekas ini
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antara lain :
•

Dimurnikan kembali (proses refinery) menjadi refined lubricant.
Tidak banyak yang tertarik untuk berbisnis di bidang ini karena
cost yang tinggi relatif terhadap lube oil blending plant (LOBP)
dengan bahan baku fresh, sehingga harga jual ekonomis-nya
tidak akan mampu bersaing di pasaran.

•

Digunakan sebagai fuel oil/minyak bakar. Yang masih menjadi
kendala adalah tingkat emisi bahan bakar ini masih tinggi.

Perlu

dipertimbangkan

beberapa

hal

mengenai

pentingnya

pemanfaatan kembali oli bekas antara lain :
•

Dari tahun ke tahun, regulasi yang mendukung terhadap
teknologi ramah lingkungan akan semakin meningkat. Dan ada
kemungkinan nanti, produsen oli juga harus bertanggung jawab
atas oli bekas yang dihasilkan, sehingga akan muncul berbagai
teknologi pemanfaatan oli bekas.

•

Kedepan, cadangan minyak mentah akan semakin terbatas,
berarti harga minyak mentah akan semakin melambung. UsedOil

refinery

akan

semakin

kompetitif

dengan

LOBP

konvensional.
Berdasarkan kriteria limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup, oli bekas termasuk kategori limbah B3. Meski oli bekas
masih bisa dimanfaatkan, bila tidak dikelola dengan baik, ia bisa
membahayakan lingkungan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Tabel 2.1 : Tabel Bahan Pencemar yang ternasuk limbah B3
Kode
limbah

Kode
Bahan Pencemar

Limbah

Bahan
Pencemar

D1001a

Tetrakloroetilen

D1013b

Piridin

D1002a

Trikloroetlen

D1014b

Benzena

D1003a

Metilen Klorida

D1015b

2-Etoksietanol
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1,1,2D1004a

Trikloro,1,2,2,Trifluoroetana D1016b

2-Nitropropana

D1005a

Triklorofluorometana

D1017b

Asam Kresilat

D1006a

Orto-diklorobenzena

D1018b

Nitrobenzana

D1007a

Klorobenzena

D1001c

Amonium
Hidroksida

D1008a

Trikloroetena

D1002c

Asam
Hidrobromat

D1009a

Fluorokarbon Terklorinasi

D1003c

Asam
Hidroklorat

D1010a

Karbon Tertraklorida

D1004c

Asam
Hidrofluorat

D1001b

Dimetilbenzena

D1005c

Asam Nitrat

D1002b

Aseton

D1006c

Asam Fosfat

D1003b

Etil Asetat

D1007c

Kalium
Hidroksida

D1004b

Etil Benzena

D1008c

Natrium
Hidroksida

D1005b

Metil Isobutil Keton

D1009c

Asam Sulfat

D1006b

n-Butil Alkohol

D1010c

Asam Klorida
Polychlorinated

D1007b

Sikloheksanon

D1001d

Biphenyls

D1008b

Metanol

D1002d

Lead scrap

D1009b

Totuena

D1003d

Limbah minyak
diesel

D1010b

Metil Etil Keton

D1004d

Fiber Asbes

D1011b

Karbon Disulfida

D1005d

Pelumas bekas

D1012b

Isobutanol
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2.2.2 Akibat Pembuangan Oli Bekas
Jika berbicara material oli pelumas bekas, maka itu tidak hanya
berurusan dengan olinya sendiri, melainkan juga wadah dan saringan
oli, ketiganya bila dibuang sembarangan akan menimbulkan masalah
lingkungan. Oli bekas mengandung sejumlah zat yang bisa mengotori
udara, tanah dan air. Oli bekas itu mungkin saja mengandung logam,
larutan klorin, dan zat-zat pencemar lainnya. Satu liter oli bekas bisa
merusak jutaan liter air segar dari sumber air dalam tanah.
Limbah khusus untuk oli bekas lebih lanjut diatur dengan
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(Bapedal) No. KEP- 225/BAPEDAL/08/1996 tentang syarat-syarat
penyimpanan dan pengumpulan limbah oli dan minyak pelumas,
limbah berupa oli bekas jika tidak dikelola dengan baik dan dibuang
secara sembarangan sangat berbahaya bagi lingkungan. Oli bekas
juga dapat menyebabkan tanah kurus dan kehilangan unsur hara.
Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat
membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar yang
merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Demikian pula dengan wadah plastik yang biasa digunakan
untuk wadah oli. Plastik yang tak dapat terurai secara biologis itu jelas
akan mencemari tanah dan memakan ruang di tempat sampah.
Sedangkan saringan oli selain masih mengandung residu oli, juga
terbuat dari bahan metal yang tidak mudah terurai secara biologis. 1

2.2.3 Oli Bekas Sebagai Bahan Bakar
Saat ini, ternyata ada sebuah penelitian dari Universitas
Cambridge mengumumkan bahwa dengan menggunakan gelombang
microwave, limbah oli bekas juga dapat diubah menjadi bahan bakar
1

Sinta, “oli bekas”, diakses dari
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/4b3e1583f043c935725c0c3c
6104401f.pdf, pada tanggal 2 September 2018 pukul 18.42
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kendaraan. Para ilmuwan telah menggunakan proses yang disebut
pyrolysis untuk mendaur ulang oli dengan metode berbeda.
Minyak yang dipanaskan pada suhu tinggi dalam ketidakadaan
oksigen menyebabkan oli terpecah menjadi beberapa campuran gas,
cairan, dan meterial padat. Gas-gas dan cairan dapat diubah menjadi
bahan bakar. Ilmuwan di Cambrige menyatakan bahwa proses
pyrolysis tradisional tidak dapat memanaskan oli secara merata
sehingga proses perubahan menjadi bahan bakar sangat sulit dan
tidak praktis.
Untuk mengatasi hal itu para ilmuwan tersebut menambah
material penyerap gelombang microwave dalam sampel limbah oli
sebelum melakukan proses pyrolysis yang kali ini memanfaatkan
gelombang microwave.
Penambahan material tersebut ternyata membuat limbah oli
menjadi panas secara merata yang membuat hampir 90% limbah oli
dengan mudah diubah ke dalam sebuah campuran bensin dan solar
konvensional. Alhasil oli bekas bisa dirubah menjadi bahan bakar.2
B. Hipotesis
Dari kajian pustaka diatas, dapat diduga bahwa oli dapat
digunakan sebagai bahan bakar kompor alternatif .

2

Suhanda, “Pelumas/Oli Bekas Bisa Dikelola Asal Tau Caranya”, diakses
dari http://industri12suhanda.blogspot.com/2012/12/pelumasoli-bekasbisa-dikelola-asal-tau.html, 13 September 2018 pukul 10.17

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini
adalah melalui metode eksperimen, untuk mengetahui dan
membuktikan apakah limbah oli kendaraan bisa menjadi bahan
bakar alternatif untuk kompor.
B. Definisi Operasional
Proses operasional penelitian ini dengan menggunakan
penelitian deskriptif, sehingga telah diketahui variabel bebas dan
terikatnya.
1. Variabel bebas: Limbah oli
2. Variabel terikat: Kompor
C. Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah
semua limbah oli kendaraan. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu limbah oli kendaraan yang ada di bengkel
Taman Aster.
D. Instrumen dan Bahan Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini adalah:
1. Limbah oli kendaraan
2. Tungku burner oli
3. Blower
4. Botol
5. Tiang
6. Selang bensin motor
7. Keran bensin motor
8. Korek api gas
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9. Kain bekas
10. Etanol / bensin

E. Cara Penelitian
1. Siapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan.
2. Kain dicelupkan ke etanol / bensin.
3. Letakkan kain yang sudah dicelupkan ke dalam tungku.
4. Ambil sedikit kain dari dalam tungku dan bakar kain tersebut
dengan korek api gas.
5. Alirkan oli yang sudah diisi ke dalam botol dengan selang
bensin motor dan keran bensin motor ke pipa kecil tungku
burner oli.
6. Sambungkan blower dengan pipa besar tungku.
7. Nyalakan blower dan kompor siap digunakan.

F. Tempat dan Waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di:
Tempat

:

Taman Aster G4/1 Cikarang Barat, Bekasi

Waktu

:

20 September 2018

G. Analisis Hasil
Hasil dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengamatan
langsung dengan menggunakan metode eksperimen. Apabila oli
dipanaskan dengan suhu yang tinggi, maka dapat dibuktikan bahwa
limbah oli kendaraan bisa menjadi bahan bakar alternatif untuk
kompor.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Botol berisi
limbah oli
Kain

Selang

Masukkan kain yang sudah dicelupkan ke etanol / bensin ke
dalam tungku lalu bakar dengan korek api gas.

Blower

Blower dinyalakan untuk mendorong oli ke dalam tungku.
Secara langsung angin akan mendorong oli menjadi partikelpartikel kecil menuju tungku sehingga terjadilah pembakaran.
(Hasil yang sebenarnya dapat dilihat pada lampiran)
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B.

Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, untuk 30 menit api
menyala membutuhkan 4 liter oli bekas. Selain efisien, juga
memanfaatkan limbah oli bekas yang ada di sekitar lingkungan. Selain
itu, bahan bakar yang berasal dari limbah oli ini dapat menghasilkan
api yang sangat besar karena oli ditiup oleh blower. Oli yang dialirkan
lewat selang ke pipa kecil akan masuk ke pipa besar. Ketika blower
dinyalakan, oli yang kental akan menjadi partikel-partikel bola kecil.
Lalu saat partikel-partikel tersebut terkena suhu yang tinggi maka
terjadilah pembakaran. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Suhanda
bahwa oli bekas dapat dirubah menjadi bahan bakar. Dengan
demikian oli bekas / limbah oli dapat dijadikan bahan bakar alternatif.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa limbah oli bisa digunakan menjadi bahan bakar alternatif
untuk kompor. Oli yang dipakai untuk kompor ini adalah oli sintesis.
Karena oli sintetis cenderung lebih stabil pada termperatur tinggi
(less volatile) sehingga memiliki kadar penguapan yang rendah. Oleh
karena itu, oli sintesis sangat disarankan dipakai untuk kendaraan.
Walaupun oli sintesis bukan berasal dari minyak bumi, tapi oli
sintesis bisa dijadikan bahan bakar juga.
B. Saran
1. Di sarankan kepada masyarakat untuk menggunakan kompor oli
sebagai kompor cadangan agar limbah oli kendaraan bisa
dipakai kembali, terutama untuk para pengusaha pabrik dan
UKM.
2. Di sarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang
kompor oli untuk kegunaan oli.
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LAMPIRAN

Gambar 1
Rangkaian tungku yang sudah
disambung dengan botol dan
blower.

Gambar 2
Kain bekas yang sudah
dicelupkan ke bensin dimasukkan
ke tungku.
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Gambar 3
Setelah kain dibakar, oli
dialirkan ke tungku

Gambar 4
Blower dinyalakan lalu
menyemburkan api
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