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A. Latar Belakang Masalah  

Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi disebabkan oleh adanya proses 

mutasi dari virus SARS-CoV. Munculnya Covid-19 varian baru yang lebih cepat 

menular, membuat masyarakat semakin berisiko tinggi terhadap infeksi virus 

Covid-19. Selain melakukan vaksinasi Covid-19, penggunaan masker menjadi 

salah satu langkah ampuh yang disepakati dunia untuk memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19.  Hal itu dikarenakan droplet yang mengandung virus 

ataupun aliran udara (aerosol) menjadi jalur utama yang menyebabkan virus 

menyebar dan memiliki daya penularan tinggi (Atmojo, Akbar, & Kuntari, 2020).  

Dilansir dari The Independent, studi terbaru memperkirakan, manusia 

sekarang menggunakan 129 miliar masker wajah setiap bulan di seluruh dunia. 

Jika satu bulan terdapat 31 hari, maka penggunaan rata-rata masker sekali pakai 

sekitar 2,8 juta masker per menit, menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal 

Frontiers of Environmental Science and Engineering. Penggunaan masker sekali 

pakai tanpa adanya pengolahan khusus menyebabkan limbah masker semakin 

menumpuk dan sangat mencemari lingkungan, mengingat masker sekali pakai 

terbuat dari material plastik sehingga sulit terurai. Bagaimana cara mengurangi 

limbah masker dan mengolah limbah masker agar dapat dimanfaatkan harus kita 

pikirkan dalam masa pandemi.   

Untuk mengurangi dan memanfaatkan limbah masker, harus 

mengolahnya menjadi minyak terlebih dahulu dengan proses pirolisis. Setelah 

pengolahan limbah masker menjadi minyak limbah masker dilakukan analisis uji 

untuk kandungan minyak tersebut. Menurut data dari studi literatur masker sekali 

pakai terbuat dari material plastik jenis polipropelina. Polipropilena merupakan 

jenis polimer yang terbentuk dari struktur satuan (monomer) propilena, dan 
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digolongkan dalam polimer termoplastik. Salah satu alternatif pemanfaatan 

polipropelina dari limbah masker sekali pakai adalah dengan memanfaatkannya 

menjadi bahan bakar cair. Hal ini dapat dilakukan karena plastik sendiri pada 

dasarnya terbuat dari minyak bumi.   

Untuk itu kami melakukan penelitian dengan mengolah  limbah masker 

menjadi minyak limbah masker melalui proses pirolisis. Hasil pirolisis minyak 

limbah masker kami analisis uji kandungannya.  Diharapkan dari minyak limbah 

masker dapat menjadi sumber alternatif energi baru untuk mendukung sektor 

industri dan transportasi Indonesia.  

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut :  

1) Bagaimana mengurangi limbah masker sekali pakai selama pandemi 

Covid19?  

2) Bagaimana mengolah limbah masker menjadi minyak limbah masker?  

3) Bagaimana hasil uji analisis kandungan minyak limbah masker sebagai 

alternatif bahan bakar minyak?  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Untuk mengurangi limbah masker sekali pakai selama pandemi Covid-19.  

2) Untuk mengolah limbah masker menjadi minyak limbah masker.  
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3) Untuk mengetahui kandungan minyak  limbah masker sebagai alternatif 

bahan bakar minyak.  

 

C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Umum 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Dapat mengurangi limbah masker sekali pakai selama pandemi Covid-19.   

2) Dapat mengolah limbah masker menjadi minyak limbah masker.  

3) Dapat mengetahui kandungan minyak limbah masker sebagai alternatif bahan 

bakar minyak.  

2. Manfaat Bagi Penulis   

Penilitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memotivasi kami untuk terus 

menyelesaikan masalah masalah yang mencemari lingkungan disekitar kami.    

3. Bagi Masyarakat  

 Penelitian ini dapat dijadikan  alternatif bagi   masyarakat  dalam   

pengolahan limbah sampah, khususnya limbah masker sekali pakai dan dapat 

meningkatkan solidaitas untuk dapat menjaga kondisi llingkungan agar tetap 

bersih dari sampah yang berserakan.  

4. Bagi Pemerintah   

 Dalam penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengetahui bagaimana cara 

menangani limbah masker yang ada disekitar lingkungan 
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5. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan adalah sebagai   sumber informasi dan 

referensi bagi pemuda pemudi maupun masyarakat umum terhadap   limbah 

masker sekali pakai   untuk dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar minyak.    

 

D. Metode /Model/Spesifikasi Teknik 

1.    Metode Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dengan metode observasi dan 

eksperimen terstruktur. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung di tempat penelitian, sementara eksperimen ditempuh melalui tahap 

pengambilan sampel minyak dan pengujian parameter. Hasil percobaan tersebut 

dijadikan sumber pokok dalam karya ilmiah ini. Selain itu, penulis juga 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada di buku dan jurnal ilmiah.  

1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dipaparkan dalam karya ilmiah ini merupakan 

penelitian eksperimen dengan metode-metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu proses 

berpikir untuk memperoleh pengetahuan masalah secara urut dan sistematis, 

empiris dan terkontrol berdasarkan bukti fisik atau melakukan pengamatan.  

1.2 Setting Penelitian  

a) Tempat Penelitian ini : 

1. Proses Pirolisis limbah masker di Wirasana RT 5 RW 1 Purbalingga 

2. Penyulingan dan Analisis uji di Laboratorium Teknik Kimia Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 
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3. Pembuatan Laporan dan Makalah di Laboratorium Fisika SMKN 1 

Purbalingga   

b) Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlangsung rentang waktu  mulai dari bulan Juni – Juli 2022  

Berikut ini tabel waktu penelitian 

  

                Tabel Waktu Penelitian  

c) Teknik Penelitian  

Pada penelitian ini penulis berpedoman kepada eksperimen terstruktur 

dan informasi berupa pustaka yang menjadi referensi penulisan karya ilmiah.  

Berikut ini tabel pengamatan dalam masa pengujian limbah pada hari Rabu, 01 

Juni 2022 sampai Rabu, 20 Juli 2022.  

 

Jadwal Kegiatan Bulan Pelaksanaan 2022/2023 

 Juni 2022 Juli 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Survei         

Menentukan Judul dan 

Topik Penelitian 

        

Pengumpulan Data         

Pembuatan Karya         

Pengujian Karya         

Penyusunan Laporan 

Penelitian 
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Hari/ Tanggal Hasil Pengamatan 

Rabu,1 Juni Pengamatan Menumpuknya Limbah Masker 

Sekali Pakai 

Senin ,6 Juni Penelusuran Ilmiah/Studi Dokumen 

Rabu,15 Juni Pembuatan Sampel Minyak Limbah Masker 

Jumat,1 Juli Pengujian Sampel Minyak Limbah Masker 

Senin,11 Juli Hasil Pengujian Minyak Limbah Masker 

Rabu,20 Juli Pemanfaatan Minyak Limbah Masker sebagai 

Alternatif Bahan Bakar Minyak 

               Tabel Pengumpulan Data  

 

2.   Spesifikasi Teknik 

a. Landasan Teori 

1) Masker  

  

  

Gambar Masker sekali pakai 

Masker yang di sarankan oleh kementerian kesehatan untuk mencegah 

penyebaran virus Covid-19 adalah masker yang memenuhi mutu keamanan dan 

manfaat, tahan percikan, serta memiliki efisiensi penyaringan bakteri minimal 95 
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%. Material polipropilena banyak dijumpai dalam pembuatan masker untuk 

mencegah virus Covid-19 karena tahan air (droplet) serta kepadatan serat pada 

bahannya mampu menahan atau menyaring debu, serbuk, virus hingga partikel 

lainnya sampai 98%. Material ini memiliki komposisi sebanyak 40 gr/m2 dari 

masker satuan dengan 3 lapisan.  

2) Pengertian Pirolisis  

 

Gambar  Alat Pirolisis  

 Konversi plastik menjadi bahan bakar hidrokarbon dapat ditempuh 

melalui proses pirolisis. Pirolisis adalah dekomposisi kimia bahan organik 

melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya. 

Pirolisis dilakukan di dalam sebuah reaktor pengurangan atmosfer (hampa 

udara) pada temperatur hingga 800oC (P & Ali, 2013). Penggunaan metode 

pirolisis memiliki keuntungan diantaranya yaitu konsumsi energi yang rendah, 

proses berlangsung tanpa membutuhkan udara atau campuran hidrogen dan 

tidak melibatkan tekanan, polutan dan kontaminan dari proses pirolisis 

terkonsentrasi di dalam sebuah coke-like matriks yaitu sebuah residu padat 

dari proses dan pirolisis dilakukan dalam sebuah sistem tertutup sehingga 

tidak ada polutan yang dapat keluar (Irvantino, 2013 ). 
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3) Pengertian Polipropilena   

Polipropilena atau PP adalah jenis polimer yang terbentuk dari 

struktur satuan (monomer) propilena, dan digolongkan dalam polimer 

termoplastik. Termoplastik merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang 

atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang berdasarkan sifat-sifatnya 

terhadap perubahan suhu termoplastik meleleh pada suhu tertentu, melekat 

mengikuti perubahan suhu dan mempunyai sifat dapat balik (reversibel) 

kepada sifat aslinya, yaitu kembali mengeras bila didinginkan (Nasrun, 

Kurniawan, & Sari, 2016).  

Polipropilena termasuk ke dalam jenis plastik yang paling banyak 

diproduksi di dunia setelah polyethylene.  Polipropilena dipilih sebagai bahan 

pembuatan perlengkapan medis termasuk masker karena sifatnya yang kuat 

dan tahan bahan kimia namun sulit terurai dan kandungan kompleksnya sulit 

untuk didaur ulang.   

4) Pengertian Bahan Bakar Minyak  

Bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari 

pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil) (Leman, 2013). Bahan bakar 

minyak merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan sumber daya alam 

minyak bumi dan gas alam yang terbuat dari fosil atau sisa binatang dan 

tumbuhan laut atau organisme yang telah punah berjuta tahun lalu. 

Keberadaan bahan bakar minyak menjadi salah satu sumber daya yang 

penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan 

bahan bakar minyak dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor 

mulai dari sektor transportasi, industri dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  
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5) Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah minyak yang diperoleh dari 

limbah masker melalui metode pirolisis diharapkan dapat mengurangi 

permasalahan menumpuknya limbah masker dan menjadi alternatif bahan 

bakar minyak sebagai sumber energi terbarukan untuk mencegah kelangkaan 

bahan bakar.  

 

b. Praktikum Pengolahan Limbah Masker  

 

Dalam penelitian ini, praktikum pengolahan limbah masker dibagi ke 

dalam dua tahap yaitu tahap pengambilan sampel minyak limbah masker 

(pirolisis) dan tahap analisis uji kandungan minyak hasil pirolisis limbah 

masker sebagai alternatif bahan bakar minyak. Kegiatan pengambilan sampel 

minyak limbah masker dilaksanakan di Desa Wirasana, Purbalingga, 

sementara analisis uji kandungan minyak limbah masker dilaksanakan di 

Laboratorium Sains dan Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Tahapan praktikum penelitian adalah sebagai berikut :  
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1. Persiapan Alat dan Bahan  

Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut :  

 Daftar Alat Praktikum Pengelolaan Masker  

1. Satu Set Alat Pirolisis  6.Heating Mantles  

2. Kompor Gas  7. Minyak Goreng  

3. LPG  8. Termometer  

4. Gelas Beker  9. Gelas Ukur  

5.Satu Set Alat Destilasi  10. Corong  

Bahan yang digunakan adalah limbah masker (medis, disposable, 

bedah), detergen, dan air.  

2. Sterilisasi Bahan  

Limbah masker di rendam di dalam air yang telah diberi detergen. 

Detergen yang mengandung klorin digunakan untuk membunuh virus 

Covid-19 sehingga masker aman diolah. Setelah direndam masker 

kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari.  

3. Pencacahan Bahan  

Limbah masker yang telah kering kemudian dipisahkan bagian tali, 

kawat hidung dan kain penutup wajah untuk mempermudah pengolahan 

limbah masker. Bagian yang akan digunakan sebagai bahan baku adalah 

kain penutup wajah.  
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4. Proses Pirolisis  

 

Gambar Alat Pirolisis (Sumber : Dokumentasi Pribadi)  

Sebanyak 1 kg limbah masker di masukan ke dalam tabung reaktor 

untuk di pirolisis selama 7 jam. Pada proses pirolisis, polipropilena dari 

limbah masker akan mengalami pemecahan struktur kimia dan 

menghasilkan residu berupa gas, tar, dan minyak. Limbah masker yang 

terbuat dari plastik polipropilena akan melebur ketika dipanaskan pada 

suhu 160o C sehingga mencair. Cairan tersebut akan menguap dan 

mencair kembali setelah melewati pipa kondensor. Dari hasil pirolisis 

diperoleh minyak limbah masker sebanyak 125 ml. Minyak hasil pirolisis 

selanjutnya di destilasi untuk memperoleh fraksi turunannya.   

5. Minyak Hasil Pirolisis  Limbah Masker  

 

Minyak Limbah Masker & Reaksi Pirolisis  
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Minyak hasil pirolisis limbah masker memiliki karakteristik fisik 

warnanya yang gelap (oren), memiliki aroma menyerupai minyak solar, serta 

menyala terbakar setelah didekatkan dengan api. Secara ilmiah minyak hasil 

pirolisis diperoleh dari adanya proses pemecahan struktur plastik 

polipropilena menjadi  hidrokarbon alkana dengan rantai karbon yang lebih 

pendek dan komposisi volume yang berbeda-beda. Konversi plastik menjadi 

bahan bakar minyak terjadi karena reaksi pemutusan ikatan C – C dari rantai 

karbon panjang dan berat molekul besar menjadi rantai karbon pendek 

dengan berat molekul yang kecil (Wahyudi, et al, 2015).   

6. Pemisahan Fraksi Turunan Minyak Limbah Masker  

    

 

Gambar Destilasi  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)  

Destilasi merupakan proses pemisahan senyawa melalui perbedaan 

titik didih. Minyak hasil pirolisis limbah masker mengandung senyawa 

hidrokarbon alkana yang memiliki fungsi dan sifat masing-masing sehingga 

perlu dipisahkan untuk diketahui persentase komponen tertinggi. Sebanyak 

200 ml minyak limbah masker di masukan ke dalam labu didih untuk di 
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destilasi pada interval suhu 126 – 140o, 140 – 165o, 165 – 185o, 190 – 205o, 

dan 205 – 220o.  Proses destilasi dilakukan secara konstan untuk memperoleh 

fraksi turunan minyak limbah masker pada suhu tertentu. Proses perolehan 

fraksi turunan minyak limbah masker dilakukan dengan menjaga stabilitas 

suhu destilasi untuk memperoleh senyawa alkana tertentu mulai dari suhu 40o 

hingga 220o.  

Dari hasil destilasi diperoleh 5 fraksi utama sebagai berikut :  

No  Fraksi  Suhu  Volume  % terhadap yield  

1  Oktana  126  77,5 ml  50,52%  

2  Nonana  151  46 ml  29,98%  

3  Dekana  174  8 ml  5,22%  

4  Undekana  196  13,5 ml  8,8%  

5  Dodekana  216  8,4 ml  5,47%  

 Tabel Fraksi Turunan Minyak Limbah Masker  

Dari 200 ml sampel minyak, destilat yang berhasil diperoleh adalah 

sebanyak 153,5 ml sehingga % (yield) yang dihasilkan mencapai 76,7% 

dengan akumulasi sebanyak 23,3 % merupakan minyak yang tidak berhasil 

menetes dan menempel di dinding alat destilasi serta residu di dalam labu 

didih berupa tar dan minyak yang memiliki titik didih di atas 220o C. Dari hasil 

destilasi diketahui kandungan tertinggi dalam minyak limbah masker 

merupakan senyawa oktana dan nonana dengan persentase terhadap yield 

adalah 50,52% dan 29,98%.   
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7. Hasil Analisis Uji Kandungan Minyak Limbah Masker  

 

 (1)      (2)    (3)    (4)       (5)  

Gambar  Fraksi Turunan Minyak Limbah Masker  

(1) Senyawa Oktana (C8H18)  

Oktana adalah senyawa hidrokarbon jenis alkana yang termasuk 

senyawa alifatik dan memiliki rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan 

tunggal. Oktana memiliki titik didih sebesar 126o dan mempunyai banyak 

jenis isomer struktur yang perbedaannya terletak pada jumlah dan lokasi 

percabangan rantai karbon. Dari praktikum destilasi yang telah dilakukan, 

fraksi oktana diperoleh pada interval suhu 126 – 140o C dengan jumlah 

perolehan sebanyak 77,5 ml. Oktana termasuk ke dalam komponen utama 

penyusun bensin dan umum digunakan sebagai bahan bakar bensin untuk 

mesin mobil.  

(2) Senyawa Nonana (C9H20)  

Nonana merupakan senyawa alkana yang berbentuk cairan dan 

memiliki  viskositas yang lebih tinggi. Nonana memiliki titik didih 151o C dan 

digunakan pada bahan bakar diesel. Dari praktikum destilasi fraksi nonana 
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diperoleh pada interval suhu 140 – 165o dengan jumlah perolehan 

sebanyak 46 ml.  

(3) Senyawa Dodekana (C12H26)  

Dodekana merupakan senyawa hidrokarbon alkana yang memiliki 

titik didih 216o C. Dodekana merupakan senyawa hidrokarbon yang umum 

digunakan sebagai penyusun bahan bakar diesel. Dari praktikum destilasi 

fraksi Dodekana diperoleh pada interval suhu 205 – 220o dengan jumlah 

perolehan sebanyak 8,4 ml.  

(4) Senyawa Undekana (C11H24)  

Undekana merupakan senyawa hidrokarbon alkana yang memiliki 

titik didih 196o C.  Dari praktikum destilasi fraksi Dodekana diperoleh pada 

interval suhu 190 – 205o dengan jumlah perolehan sebanyak 13,5 ml.  

(5) Senyawa Dekana (C10H22)  

Dekana merupakan senyawa hidrokarbon alkana yang memiliki titik 

didih 174o C. Fraksi ini diperoleh pada interval suhu 165 – 185o C dengan 

jumlah perolehan sebanyak 8ml.  

  

E. Keunggulan yang ditawarkan dan Perbedaan bila dibandingkan 

dengan penemuan yang terdahulu  

1. Penemuan yang terdahulu 

Penelitian tentang konversi plastik menjadi bahan bakar telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Anisya Putri Islami (2019) mengonversi 

sampah plastik jenis Polipropilena (PP) menjadi bahan bakar cair premiumlike 
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melalui proses pirolisis. Sampah plastik dipirolisis menggunakan reaktor batch 

yang dilengkapi dengan kondensor. Rendemen bahan bakar cair yang didapat 

dari 8 kg plastik yaitu 63,375% atau 5070 ml dengan suhu maksimum pirolisis 

yaitu 330 C. Pada rentang suhu 100 – 190o C minyak yang dihasilkan sebanyak 

975 ml. Suhu memiliki efek yang penting terhadap hasil produk.  Semakin tinggi 

suhu dinding tabung reaktor maka minyak yang dihasilkan semakin meningkat, 

sedangkan jumlah padatan yang tersisa dari hasil pirolisis semakin menurun 

dengan meningkatnya suhu dinding tabung reaktor (Santoso, 2010). Dari hasil 

analisis GC-MS terhadap minyak plastik PP ditemukan senyawa hidrokarbon yang 

mengindikasikan struktur premium dengan rentang C5-C12. Minyak plastik PP 

memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan premium yaitu 46,199 MJ/kg 

dan memiliki densitas 0,726 g/mL.  

Kadir (2012) juga telah melakukan penelitian kajian pemanfaatan 

sampah plastik sebagai sumber bahan bakar cair. Pirolisis menggunakan plastik 

jenis kantong kresek, banyak sampah digunakan 500 gram waktu operasi 30 menit 

suhu pirolisis 300oC didapat jumlah produk sebanyak 40,7%. PET (Polypropylene 

Terephtalate ) sebanyak 500 gram waktu operasi 20 menit suhu pirolisis 400oC 

didapat jumlah produk sebanyak 42,9%. 

2. Potensi Pemanfaatan Minyak Limbah Masker sebagai Alternatif Bahan   

       Bakar Minyak  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap minyak limbah 

masker, diperolah data bahwa kandungan minyak limbah masker adalah 

hidrokarbon (C8-C12) dengan volume fraksi tertinggi yaitu Oktana (C8H18) dan 

Nonana (C9H20).  Jenis fraksi turunan yang diperoleh dari destilasi pada suhu 
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tertentu secara konstan menunjukkan fraksi minyak limbah masker dapat 

digunakan sebagai alternatif bahan bakar minyak dengan prospek pemanfaatan 

yang luas. Fraksi oktana dengan jumlah perolehan tertinggi (50,52 %) berpotensi 

untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar bensin karena memiliki isomer yang 

menjadi bahan baku pada bensin. Sementara fraksi Nonana hingga Dodekana 

(C9- C12) dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar diesel karena memiliki 

struktur titik didih dan viskositas yang tinggi dan cocok digunakan untuk bahan 

bakar bermesin diesel.  

Dengan bahan baku limbah masker dapat mengurangi limbah masker 

dan solusi alternative bahan bakar minyak dengan mengolah minyak limbah 

masker menjadi bahan bakar minyak. 

 

F. Penerapan pada Masyarakat dan dunia industri  

1. Pemakaian masker sekali pakai dalam masyarakat terutama rumah sakit 

yang menghasilkan limbah masker cukup banyak dapat teratasi dengan 

mengolahnya kembali menjadi alternatif bahan bakar minyak. 

2. Pengurangan sampah masker sekali pakai di TPA dapat teratasi dengan 

mengolahnya kembali menjadi alternative bahan bakar minyak. 

3. Industri Bahan Bakar Minyak  berperan penting sebagai sumber 

pendapatan untuk APBD dan  sumber energi. Namun di sisi lain produksi 

minyak bumi pada 10 tahun terakhir menujukan kencenderungan yang 

menurun dimana dari 246 juta barel atau setara dengan  949 ribu  bph ,pi 

tahun2009 berkurang menjadi 283 juta barrel atau setara dangan 778 ribu 
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bphn di tahun 2018 . Situasi ini menyebabkan banyak sektor industri yang 

kekurangan BBM. Dalam hal ini solusi yang didapat untuk mengatasi 

kelangkaan bahan bakar minyak yaitu dengan cara mengolah limbah 

masker yang berpotensi untuk dijadikan  sebagai pengganti BBM. 

 

G. Prospek Bisnis (potensi pasar, perhitungan biaya produksi dan harga 

jual) 

 

1. Potensi Pasar 

Dengan kondisi BBM sekarang ini yang semakin berkurang dengan harga 

yang selalu naik. Dibutuhkan suatu alternative BBM dengan  pemanfaatan 

limbah masker sekali pakai. Dengan bahan produksi tanpa biaya dapat 

memperkecil biaya produksi. 

 

2. Perhitungan biaya produksi 

Pembuatan alat pirolisis  Rp. 500.000,- 

Limbah masker sekali pakai Rp. 0 

Sabun cuci    Rp.    2.000,- 

Jumlah biaya produksi   Rp. 502.000,- 
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3. Harga jual 

Pembuatan minyak limbah masker dalam 1 hari sekitar 800-1000 ml jika di jual 

seperti harga solar sebagai berikut : 

Harga tanpa subsidi: Rp 18.150 per liter 

Subsidi pemerintah: Rp 13.000 per liter 

Harga jual Pertamina: 5.150 per liter 

Dengan pengeluaran pembuatan alat pirolisis yang dapat dibuat setiap rumah 

tangga dengan harga terjangkau, tiap hari kita dapat menghasilkan BBM 

sekaligus solusi mengurangi limbah.   

 

 


