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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Alat dan Bahan 

3.1.1 Alat  

 Peralatan yang digunakan untuk proses pencampuran biodiesel dan minyak 

solar adalah: 

1. Impeler jenis propeler berdiameter 5 cm. 

2. Alat mixer IKA Eurostar 40 Digital  

3. Beaker glass 500 mL 

4. Hot plate  

5. Botol sampel 10 mL  

6. Viskometer bath KV-6  

7. Pompa vakum 

3.1.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan minyak solar 

dan biodiesel  dari PT. Pertamina sedangkan untuk n-Butanol diperoleh dari PT 

Hepi Lab, semarang.  
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3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Proses Pencampuran  

 Proses pembuatan dan karakteristik biosolar (B30) dilakukan menggunakan 

variasi kecapatan pengadukan dan suhu. Pada variasi kecepatan pengadukan, 

konsentrasi n-butanol yang digunakan adalah 7% dan dilakukan pada suhu 60 oC. 

Setelah itu dilakukan proses pencampuran  dengan variasi kecepatan pengadukan 

yaitu 1250, 1500, dan 1750 rpm. Pada variasi suhu konsentrasi n-butanol yang 

digunakan adalah 7%  dan dilakukan dengan variasi suhu yaitu 30,45, dan 60 oC. 

Setelah itu dilakukan proses pencampuran yang dilakukan pada kecepatan 

pengadukan 1750 rpm. Setelah dilakukan proses pencampuran diperoleh nilai 

viskositas dari masing-masing variabel, sehingga didapatkan nilai viskositas 

terbaik dari masing-masing variabel. Kemudian viskositas kinematik terbaik 

dilakukan penelitian mengenai densitas, angka setana dan titik nyala.  

3.2.2 Penentuan Viskositas Kinematik  

Pengukuran viskositas kinematik tersebut dilakukan menggunakan KV-6 

Viscometer Bath. Pengukuran dilakukan pada suhu 40 0C sesuai dengan standar 

ASTM D 445 yang telah diberlakukan. Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari waktu fluida 

melewati tube. Pengukuran dilakukan bertujuan untuk mengetahui penurunan 

viskositas terbaik pada sampel. Sampel terbaik dengan penurunan viskositas 

kinematik paling tinggi dapat dilakukan uji parameter lainnya seperti densitas, 

titik nyala dan angka setana. 
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3.3 Diagram Alir Pencampuran Biosolar (B30) dengan n-Butanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pencampuran Biosolar (B30) dengan n-Butanol 
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(variasi kecepatan pengadukan 1250, 1500, 1750 rpm) 

(Vaiasi suhu 30, 45, 60 oC) 

 

Sampel hasil mixing 

Uji Viskositas kinematik 

Sempel dengan kecepatan  pengadukan Terbaik 

Uji Densitas Uji Titik Nyala Uji Angka Setana 
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3.4 Uraian Diagram Alir Penelitian 

3.4.1 Proses Pencampuran antara Solar, Biodiesel dan n-Butanol 

 Proses pembuatan dan karakteristik biosolar (B30) dilakukan pada solar, 

biodiesel dilakukan menggunakan variasi kecepatan pengadukan. Konsentrasi n-

butanol yang digunakan adalah 7%. Berikut merupakan komposisi  dari campuran 

antara solar, biodiesel dan n-butanol yang akan di pencampuran dapat dirinci pada 

Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Estimasi Bahan Baku Penelitian 

No Komponen 

Volume 

(mL) 

jumlah 

variabel 

Jumlah Volume 

(mL) 

1 Biosolar 300 6 1800 

2 Minyak Solar 210 6 1260 

3 Biodiesel 23% 69 6 414 

4 n-butanol 7% 21 6 126 

  

 Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa banyaknya kebutuhan 

minyak solar, biodiesel dan n-butanol dengan basis satu kali percobaan dengan 

volume 300 mL biosolar (B30). Secara keseluruhan banyaknya minyak solar yang 

dibutuhkan dalam penelitian adalah 1260 mL, biodiesel sebanyak 414 mL dan 

volume n-butanol 126 mL. 

 Kondisi operasi yang digunakan dalam proses pencampuran biosolar (B30) 

adalah menggunakan alat mixer dengan impeler propeler berdiameter 5 cm, 

dilakukan dengan 3 variabel suhu 30, 45, dan 60 oC dan 3 variabel kecepatan 

pengadukan yaitu 1250,1500 dan 1750. 
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3.4.2 Proses Pengambilan Sampel 

 Proses pengambilan sampel tiap waktu 15, 30, 45, 60, 75,  90 dan 105 

menit sekali setiap running. Dilakukan dengan menggunakan pipet volume 10 

mL. Hal ini didasarkan pada jumlah minimal yang digunakan untuk melakukan 

uji viskositas kinematik. 

3.4.3    Penentuan Viskositas Kinematik 

 Setelah proses pencampuran biosolar (B30) selesai dan telah didapatkan 

sampel dari masing-masing variabel, langkah selanjutnya adalah mengukur 

viskositas kinematik masing-masing sampel. Pengukuran viskositas kinematik 

tersebut dilakukan menggunakan KV-6 Viscometer Bath. Pengukuran dilakuakan 

pada suhu 40 0C sesuai dengan standar ASTM D 445. Pengukuran viskositas 

dilakukan dengan menggunakan data waktu yang diperoleh dari biosolar yang 

melewati tube pada viscometer bath. Pengukuran dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui penurunan viskositas terbaik pada sampel. Viskositas kinematik dapat 

dihitung dengan persamaan (6) 

V = C x t 

 

 

 

 

 

 

(6) 
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Keterangan: 

     V = Viskositas Kinematik (mm2/s) 

     C = Konstanta ((mm2/s)s) 

      t  = Waktu (s) 

(Sebayang, 2013) 

 

3.4.4 Uji Parameter Densitas, Titik Nyala dan Angka Setana 

  Setelah hasil uji viskositas kinematik didapatkan, langkah selanjutnya yaitu 

menguji densitas, titik nyala dan angka setana dari sampel yang memiliki 

viskositas kinematik terendah. Pengujian densitas, titik nyala dan angka setana 

dilakukan di laboratorium PT. Pertamina Unit Jawa Tengah yang berada di 

Pengapon, Semarang. 

 

 

 

 

 


