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Abstrak 

Perancangan ini di latar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

minimnya pengolahan sampah sayur dan buah di dunia terutama di indonesia, maka perlu 

pengembangan pada pengolahan sampah tersebut sebagai bahan bakar bioetanol sehingga 

mengurangi penggunaan bahan bakar dari fosil.  

Didalam perancangan ini penulis bertujuan untuk (1) merancang alat distilator reflux 

untuk pengolahan sampah sayur dan buah sebagai bioetanol. (2) memodifikasi distilator 

menara reflux dengan media batu koral sebagai penahan laju uap distilasi.  

Perancangan ini menggunakan target oriental planning dan melakukan eksperimen 

dengan alat distilator ini. Selanjutnya dilakukan perancangan dan pembuatan bentuk alat 

distilator, kemudian dilakukan pengujian parameter. 

Hasil perancangan alat menunjukkan bahwa (1) perancangan alat distilator reflux 

untuk pengolahan sampah dengan reactor Ø300 x 560 mm, kondensor Ø300 x 370 mm, pipa 

menara reflux Ø50 x 1000 mm dengan 4 liter cairan fermentasi sampah sayur dan buah di 

dengan proses distilasi suhu 78 ̊ C – 85 ̊ C menghasilkan etanol 450 ml (2) modifikasi 

distilator menara reflux dengan media batu koral sebagai penahan laju uap distilasi, hasil 

cairan bioetanol 450 ml dengan lama proses distilasi 3 jam menghasilkan kadar alkohol 80 % 

 

 

Kata Kunci : Distilator, Refluk, Sampah Buah dan Sayur, Bioetanol. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Permasalahan sumber energi 

di dunia termasuk juga di Indonesia 

yaitu karena adanya krisis atau 

habisnya bahan bakar minyak yang 

di dapat dari fosil. Beberapa usaha 

atau upaya yang telah dilakukan 

dengan cara meminimalisir 

penggunaaan subsidi bahan bakar 

minyak dengan harapan masyarakat 

dapat menguirangi pemakaiannya. 

Ada beberapa usaha lain yaitu 

dengan mengolah sumber minyak 

dan energi lain selain bahan bakar 

minyak dari fosil yang baru dan 

dapat terbarukan, salah satunya 

adalah bioetanol dari sampah buah 

dan sayur (Anisah, 2014).  

Sebagian besar etanol di 

dunia saat ini digunakan untuk bahan 

bakar alternatif. Produksi etanol ini 

menggunakan bahan baku dari 
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pertanian melalui fermentasi dari 

karbohidrat yaitu bahan-bahan yang 

memiliki kandungan gula sepeti sari 

buah dan lain-lain. Etanol atau etil-

alkhohol adalah alkohol yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Sifat etanol ini tidak beracun, 

dapat digunakan sebagai pelarut 

farmasi dan industri makanan serta 

minuman, tidak berasa tapi memiliki 

bau yang khas, tidak berwarna dan 

bisa memabukkan jika diminum. 

(Juwita, dalam Anisah, 2014).  

Sampah saat ini merupakan 

permasalahan penting yang sering 

ditemui di Indonesia. Proses 

pengolahan dari sampah yang 

bersifat organik menjadi etanol pada 

prinsipnya yaitu memanfaatkan 

karbohidrat yang masih ada pada 

sampah tersebut dan dirubah menjadi 

etanol secara fermentasi aerobik. 

Selanjutnya sisa karbohidrat yang 

ada pada sampah tersebut belum 

diolah seluruhnya menjadi etanol, 

diproses menjadi gas metan (biogas), 

hal ini dapat meningkatkan efisiensi 

dari pemakaian bahan bakar selain 

mengurangi beban pembuangan 

sampah. (Zain, dalam Anisah, 2014). 

 Komposisi utama sampah di 

perkotaan sebesar 65%  berisi 

sampah organik. Sampah tersebut 

adalah biomasa yang mana berat 

keringnya 75%. Sampah organik 

berupa pati, hemiselulosa, selulosa 

dan terdiri atas sayur-sayuran, buah- 

buahan, kulit buah, dan bahan-bahan 

yang bersifat organik bisa diubah 

menjadi gula melalui reaksi hidrolis 

selulosa, selanjutnya dengan reaksi 

fermentasi diperoleh bioetanol 

(Irawan, dalam Anisah, 2014) 

 Dari penjelasan di atas maka 

perlu di rancang “ALAT 

DISTILATOR MODEL REFLUX 

UNTUK PENGOLAHAN SAMPAH 

BUAH DAN  SAYUR SEBAGAI 

BIOETANOL”. Dengan adanya alat 

destilator ini, dapat diperoleh hasil 

yang lebih bermanfaat dalam 

mengolah dan memanfaatkan limbah 

buah dan sayur untuk menghasilkan 

bahan bakar cair (etanol). 

II. Metode Perancangan 

Perancangan merupakan suatu 

proses dalam rangka merealisasikan suatu 

produk yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sebagai sarana mempermudah 

pekerjaannya. Ada beberapa metode yang 

digunakan sebagai prinsip proses 

perancangan, salah satunya Target 

Oriental Planning. 

A. Bahan dan Alat Perancangan 

Beberapa peralataan dan bahan 

yang diperlukan dan digunakan untuk 
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pembuatan alat distilator model reflux 

untuk pengolahan sampah buah dan 

sayur sebagai bioetanol diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bahan 

a. Cairan hasil fermentasi 

sampah sayur dan buah 

sebagai bahan distilasi. 

b. Tabung reactor sebagai 

tempat distilasi dan tangki 

condensor. 

c. Pipa digunakan sebagai 

saluran gas dan saluran 

cairan. 

d. Pompa air digunakan untuk 

memindahkan atau sebagai 

sirkulasi air pada kondensor. 

e. Wadah air digunakan untuk 

tempat air pendingin. 

f. Besi siku L digunakan 

sebagai rangka mesin. 

g. Kompor berbahan bakar LPG 

sebagai pemanas. 

h. Thermometer untuk 

mengukur suhu pada reaktor. 

2. Alat  

1. Alat patri 

2. Gergaji besi 

3. Bor listrik 

4. Gerinda  

5. Meteran (alat ukur) 

6. Las listrik 

7. Kamera 

8. Hp 

9. Timbangan 

10. Kalkulator 

11. Komputer 

12. Alat tulis 

B. Diagram Alir Perancangan 

Agar pelaksanaan perancangan 

tidak menyimpang dari tujuannya 

maka digunakan diagaram alir 

penelitian, seperti yang terlihat pada 

gambar sebagai berikut. 

Gambar 1 : alur perancangan 

C. Prosedur Perancangan 

1. Persiapan  

Melakukan persiapan 

sebelum melakukan perancangan 

yaitu dengan merncang bentuk 

dan ukuran dengan menyiapkan 

bahan-bahan dan peralatan yang 

dibutuhkan . 

2. Desain alat 
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Membuat desain yang 

diperlukan dalam poses 

pembuatan, perancangan gambar 

berdasarkan data yang diperoleh 

setelah melakukan observasi dan 

target oriental planning. 

3. Pembuatan alat 

Dalam pebuatan alat distilator 

model reflux ada langkah-langkah 

yang harus dilakukan, yaitu : 

a. Merancang bentuk alat 

destilator model reflux, 

kemudian digambar 3  

Dimensi. 

b. Memilih bahan yang akan 

digunakan dalam pembutan 

alat distilator model reflux. 

c. Melakukan pengukuran pada 

bahan yang akan digunakan 

sesuai ukuran yang telah 

ditentukan. 

d. Melakukan pemotongan 

bahan, kemudian melakukan 

penyambungan dan 

pelubangan bahan dengan 

menggunakan las listrik dan 

bor. 

e. Melakukan perangkaian 

bahan sesuai dengan desain 

yang telah ditentukan. 

f. Melakukan pemasangan 

komponen mesin. 

4. Pengujian alat 

Proses pengujian alat 

distilator dilaksanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Menuankan larutan hasil 

fermentasi kedalam tangki 

distilator atau reactor melalui 

katup inlet. 

b.  Memanaskan tangki 

distilator atau reactor dengan 

menyalakan kompor pemanas 

c. Menghidupkan pompa air dan 

memastikan bahwa aliran air 

telah berjalan dengan baik 

dari wadah air pendingin 

menuju tangki condensor. 

Sirkulasi air ini dimaksudkan 

agar dapat mengontrol panas 

pada tangki condensor agar 

suhu air di dalam kondensor 

tetap dingin sehingga 

menghasilkan pendinginan 

yang maksimal. 

d. Proses pemanasan berlansung 

kurang lebih 3 jam dan 

temperatur uap naik hingga 

mencapai suhu 78 ̊ C samapai 

85 ̊ C . 

e. Nyala apa dijaga agar 

temperatur tetap pada suhu 

78 ̊ C sampai 85 ̊ C untuk 

menghasilakan etanol dengan 

kadar maksimal. 
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f. Etanol keluar dari pipa 

kondensor dan apabila etanol 

sudah tidak menetes lagi, itu 

menandakan kandungan 

etanol pada sayur dan buah 

sudah habis, dan matikan 

mesinnya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Spesifikasi Alat Distilator Reflux 

Perancangan alat distilator 

model reflux untuk pengolahan 

sampah buah dan sayur untuk 

dijadikan bioetanol ini terdiri dari 

tabung reactor kemudian menara 

reflux dan kondensor, untuk 

spesifikasi dari mesin distilator reflux 

yaitu sebagai berikut : 

a.  Dimensi reaktor l x t : 300 mm 

x 560 mm  

b. Dimensi pipa menara refluk 

batu koral  d x t : 50  mm x 

1000 mm 

c. Jarak antar kolom refluk koral               

: 200 mm 

d. Dimensi drum kondensor l x : 

300 mm x 370 mm 

e. Dimensi wadah air pendingin l 

x t : 300 mm x 370 mm 

f. Dimensi pipa besi p x d : 2 x 

10 mm 

g. Dimensi pipa tembaga p x d            

: 1500 x 10 mm 

h. Pemanas : kompor LPG 

i. Pompa air : pompa air jenis 

celup 

j. Ukuran kran air : 1 / 2 inchi 

k. Rangka l x t : 1500 mm x 600 

mm 

Bahan material yang 

digunakan utuk pembuatan tabung 

reactor penyulingan adalah plat SA 

285 Grade carbon steel dengan tebal 

1,2 mm yang berbentuk silinder 

dengan diameter 300 mm dan tinggi 

560 mm dengan posisi vertikal. 

Bagian menara reflux terbuat 

dari pipa besi SA 53 Grade B seamless 

carbon dengan diameter 2,5 inch  dan 

tinggi 1000 mm dengan ketebalan pipa 

1 mm. Menara terdiri dari lima 

tingkatan kolom dan yang satu berisi 

batu koral atau zeolit yang berfungsi 

sebagai penghambat dan penyaring 

laju uap distilasi. 

Bagian kondensor terbuat dari 

plat alumunium yang mempunyai 

diameter 300 mm dan tinggi 370 mm 

dengan ketebalan plat 1,2 mm. Di 

dalam pipa kondensor terdapat pipa 

tembaga yang di rol spiral dengan 

diameter pipa 10mm. Berikut adalah 

gambar dari perancangan mesin 

distilator model refluk untuk 

pengolahan sampah sayuran dan buah-

buahan model untuk dijadikan 
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bioetanol menggunakan pemanas 

kompor LPG 

B. Perhitungan Perancangan 

Perhitungan perancangan ini 

bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan dan spesifikasi dari bahan 

yang dibutuh dalam perancangan alat 

distilator reflux ini. 

a. Perhitungan volume tabung 

reactor 

Volume tabung/tangki 

reactor yang dirancang sebesar 40 

liter = 40000 𝑐𝑚3 dengan Ø 300 

mm, maka kebutuhan tinggi  

perancangan tabung reactor dapat 

dihitung dengan persamaan : 

𝑉 = 𝜋. 𝑟2. t 
40000 = 3,14 .  152 . t 

𝑡 =
40000

3,14 . 152
 

𝑡 = 56 𝑐𝑚 = 560𝑚𝑚 

Jadi tinggi yang 

dibutuhkan pada perancangan 

tabung reactor kapasitas 40 liter 

dengan diameter 300mm adalah 

560mm. 

b. Perhitungan kebutuhan plat 

untuk tabung reactor 

Kebutuhan plat tabung 

reactor dengan diameter 300 mm 

dan tinggi 560 mm dapat di hitung 

menggunakan rumus : 

keliling tabung = 2 x 𝜋 x r  

= 2 x 3,14 x 150 

=  942mm 

Kebutuhan plat untuk membuat 

tabung reactor yaitu 560 mm x 942 

mm dan penutup tabung atas dan 

bawah 300 𝑚𝑚2 x 2 dengan 

ketebalan 1,2 mm. 

   Hasil dari perancangan alat 

distilator model refluks untuk 

penglahan sampah buah dan sayur 

untuk dijadikan bioetanol.  

 

Gambar 2 : Desain alat distilator    

reflux 
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Gambar 3: Desain distilator reflux 

disertai keterangan. 

 Keterangan : 

1) Kompor pemanas (sebagai 

pemanas reactor). 

2) Tabung reactor (sebagai wadah 

cairan fermentasi). 

3) Hopper (sebagai tempat 

memasukkan cairan 

fermentasi). 

4) Pipa menara refluk (skat batu 

koral zeloit). 

5) Pipa penyalur (sebagai penyalur 

uap dari reactor). 

6) Kondensor (sebagai pendingin 

uap pada pipa penyalur). 

7) Wadah penampung  (sebagai 

penampung hasil proses 

distilasi). 

8) Kran out put (untuk 

mengeluarkan sisa dari proses 

distilasi). 

9) Pompa air (sebagai pengatur 

sirkulasi air). 

10)  Pipa sirkulasi (sebagai 

penyalur sirkulasi air ke dalam 

condensor). 

11)  Condensor (sebagai pendingin 

uap dari proses distilasi). 

12)  Pipa penyalur (sebagai 

penyalur sirkulasi keluar ke bak 

wadah air). 

13)  Bak wadah air pendingin 

(sebagai pendinginan pipa 

kluaran dari condensor). 

14)  Bak wadah air pendingin 

(sebagai sirkulasi air pendingin 

pada condensor). 

15)  Rangka mesin (sebagai 

penopang mesin distilator 

reflux). 

 

Gambar 4 : Hasil perancangan  

distilator reflux. 

C. Pengujian Alat 

Pengujian mesin distilator 

model refluk untuk pengolahan 

sampah sayur dan buah- buahan 

menggunakan pemanas kompor LPG 

dengan jumlah cairan hasil fermentasi 

sebanyak 4 liter, kemudian dipanaskan 

dengan suhu antara 780 – 850 C 

menggunakan kompor berbahan bakar 

LPG selama 3 jam, dimana proses 

kondensasinya menggunakan 

kondensor yang berisi air sebanyak 40 
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liter yang di sirkulasikan dari wadah 

air ke kondensor dan sebaliknya oleh 

pompa air. Dalam proses pengujian ini 

dapat menghasilkan bioetanol 

sebanyak 450 ml dengan kadar 

alkohol 80%, dengan kadar alkohol 

80% tersebut masih belum bisa 

dijadikan bahan bakar kendaraan 

maupun bahan bakar kompor 

bioetanol, bahan bakar kendaraan dan 

bahan bakar kompor bioetanol 

membutuhkan kadar alkohol sampai 

95%, sehimgga perlu adanya proses 

distilasi lagi dengan menggunakan alat 

distilator refluk secara berulang untuk 

meningkatkan kadar alkohol pada 

cairan tersebut. 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil perancangan dan 

pengujian mesin distilator model 

reflux untuk pengolahan sampah buah 

dan sayur dengan spesifikasi tabung 

reactor Ø300 mm x 560 mm, 

ketebalan plat 1,2 mm, menara refluk  

Ø50 mm x 1000 mm tebal plat 1 mm 

menggunakan skat batu koral sebagai 

media penghambat dan penyaring uap, 

dan kondensor Ø300 mm x 370 mm.  

Hasil pengujian alat, dimana 

bahan yang di proses adalah 4 liter 

hasil fermentasi sampah buah dan 

sayur dengan pemanasaan 78 -85 ̊ C 

selama 3 jam menghasilkan cairan 

bioetanol 450 ml dengan kadar 

alkohol 80% 

B. Saran 

Adapun saran dari penulis agar 

bisa digunakan untuk memperoleh 

hasil yang maksimal pada penelitian 

selajutnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan hasil 

bioethanol yang maksimal, 

disarankan untuk menjaga 

kenaikan temperatur pada reactor 

secara konstan. 

2. Sirkulasi air dari wadah air ke 

kondensor harus seimbang dengan 

air yang keluar dari kondensor ke 

wadah air, agar proses 

pendinginan dapat berjalan 

dengan maksimal. 
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