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1. MINYAK BUMI 

a. Pembentukan Minyak Bumi 

 

Tahap-tahap pembentukan minyak bumi yaitu?  

1. minyak bumi terbentuk dari peruraian senyawa organik yang berasal dari jasad 

organisme kecil yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu. Prosesnya organisme, 

plankton, binatang dan tanaman kecil lainnya yang hidup dilaut akan mati, setelah 

itu mengendap menghasilkan basin endapan. 

2. basin endapan semakin lama akan tertutup oleh lapisan pasir dan lumpur. Peruraian 

jasad organisme berlangsung lambat di bawah suhu dan tekanan tinggi, dan 

menghasilkan minyak bumi. 

3. minyak bumi memiliki kerapatan lebih rendah dari air sehingga dapat bergerak ke 

atas melewati lubang berpori, tetapi biasanya ter perangkap dalam lubang tidak 

berpori, sehingga perlu pengeboran. Minyak bumi sering disebut petrolium/ minyak 

yang berasal dari batuan. 

 

b. Penemuan Minyak Bumi 

 

Cara ahli menemukan minyak bumi, yaitu: 

1. melihat petunjuk dipermukaan bumi, biasanya berbentuk kubah/lipatan. Lokasinya 

bila di darat dulunya lautan atau di lepas pantai 

2. melakukan survey seismik yaitu ahli membuat ledakan kecil di permukaan. Ledakan 

akan membuat gelombang sentakan yang dipantulkan kembali oleh tiap batuan dan 

ditangkap oleh oleh sensor dan dianalisis dengan komputer untuk memperoleh peta 

struktur batuan. 

3. selanjutnya dilakukan pengeboran kecil. Jika ada, dilakukan pengeboran lanjutan 

untuk memperkirakan jumlah minyak bernilai ekonomis atau tidak.       

 

c. Cara Pengambilan  Minyak Bumi di Lepas Pantai 

 

Cara mengambil minyak dilepas pantai yaitu: 

1. jika jarak ladang minyak ke darat cukup dekat, dengan cara menanam jalur pipa di 

dasar laut dan memompa minyak bumi ( dan gas alam) ke daratan. 

2. membuat anjungan selanjutnya dibawa oleh kapal tenker menuju daratan. 

 

 

d. Pengolahan Minyak Bumi 

 

Komponen-komponen minyak bumi di pisahkan dengan destilasi bertingkat, yaitu 

pemisahan minyak bumi berdasar perbedaan titik didih. Tahap-tahap destilasi bertingkat 

yaitu:  

1. minyak mentah dipanaskan dalam boiler bertekanan tinggi sampai suhu 600 
0
C dan 

dialirkan ke bagian bawah menara distilasi 

2. uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat yang dilengkapi tutup 

gelembung 

3. uap akan mencapai ketinggian, yang mana uap terkondensasi menjadi zat cair pada 

suhu tertentu yang disebut fraksi 

4. fraksi yang mengandung senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi 

dibagian bawah menara destilasi  sedangkan   fraksi yang mengandung senyawa 

dengan titik didih rendah akan terkondensasi dibagian atas menara destilasi.   

 



e. Kegunaan Minyak Bumi 

 

Kegunaan minyak bumi yaitu 

 

Fraksi Jmlah Atom C Titik didih (
o
C) Kegunaan 

Gas C1-C4 < 20  Sebagai bahan bakar LPG, 

bahan baku sintesis senyawa 

organik  

Bensin/gasoline C5-C10 40-180 Bahan baker kendaraan 

bermotor 

Nafta C6-C10 70-180 Sintesis senyawa rganik yang 

digunakan pada pembuatan 

plastik, karet sintesis, detergen, 

obat, cat, bahan pakaian, dan 

kosmetik  

Kerosin C11-C14 180-250 Bahan bakar pesawat udara, dan 

bahan bakar kompor minyak 

Minyak solar/ 

Diesel 

C15-C17 250-300 Bahan bakar kendaraan 

bermesin diesel 

Minyak 

pelumas 

C18-C20 300-350 Sebagai minyak pelumas 

Lilin >C20 >350 Untuk membuat lilin, bahan 

pengkilap seperti semir sepatu 

Minyak bakar >C20 >350 Bahan bakar di kapal, 

pembangkit listrik 

Bitumen/aspal >C20 >350 Materi aspal dan atap bangunan 

 

 

 

 

 

2. BENSIN 

 

a. Bensin Sebagai Bahan Bakar 

 

Bensin dapat digunakan sebagai bahan bakar, karena meisn kendaraan dapat 

mengkonversi energi dari pembakaran bensin menjadi gerak, dengan cara: 

 

1. gerakan pengambilan udara (air-intake stroke) yaitu sewaktu pinston turun, 

campuran uap bensin dan udara ditarik masuk ke dalam silinder melalui katup.  

2. gerakankompresi, yaitu kedua katup tertutup dan pinston kembali naik, sehingga 

menekan campuran uap bensin dan udara. 

3. gerakan daya, yaitu percikan listrik dilewatkan untuk membakar campuran uap 

bensin dan udara sebelum piston mencapai bagian atas silinder. Pembakaran 

menghasilkan lebih banyak produk reaksi dan panas yang besar. Akibatnya, tekanan 

gas meningkat dan terdorong ke bawah. Gerakan pinston ini memutar engkol untuk 

menggerakkan kendaraan. 

4. gerakan pelepasan gas, yaitu katup gas buang terbuka dan produk pembakaran 

keluar silinder.      

 

b. Kualitas Bensin 

 

Bagaimana pembakaran bahan bakar yang baik? 

Pembakaran bahan bakar yang baik yaitu pembakaran yang menghasilkan dorongan 

yang mulus terhadap penurunan piston yang tergantung pada ketepatan waktu 

pembakaran agar jumlah energi yang ditransfer ke piston menjadi maksimal. 

 

Faktor apa yang menentukan ketepatan waktu pembakaran? 



Hidrokarbon yang menyusun bensin 

 

Hidrokarbon apa yang berpengaruh pada kualitas bensin? 

Hidrokarbon yang mempengarui kualitas bensin yaitu:  

- Hidrokarbon rantai lurus seperti n-heptana, n-oktana, dan n-nonana yang memiliki 

sifat mudah terbakar, yang berakibat pembakaran lebih cepat yang menimbulkan 

ledakan/ketukan yang ditandai mecin cepat panas dan kasar. 

- Hidrokarbon rantai bercabang, alisiklik/aromatik seperti iso oktana yang memiliki 

sifat tidak terlalu mudah terbakar, sehingga sedikit ketukan yang dihasilkan, dan 

energi yang ditransfer ke piston lebih besar.   

 

 Jadi bensin yang baik harus mengandung lebih banyak alkana rantai bercabang, 

alisiklik/aromatik seperti iso oktana dibandingkan dengan alkana rantai lurus yang 

dinyatakan bilangan oktan. 

 

Apa yang dimaksud dengan bilangan oktan? 

Bilangan oktan adalah ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan 

sewaktu terbakar dalam mesin. 

 

Bagaimana cara menentukan bilangan oktan? 

Nilai bilangan oktan diteapkan 0 untuk n-heptana yang mudah terbakar dan 100 untuk 

iso oktana yang tidak mudah terbakar. Misal suatu campuran 30 % n-heptana dan 70% 

iso oktana maka bilangan oktannya: 

Bilangan oktan=(30/100 x 0) + (70/100 x 100) = 70 

 

Cara menambah bilangan oktan yaitu: 

1. Mengubah hidrokarbon rantai lurus menjadi bercabang melalui proses reforming 

2. Menambahkan hidrokarbon alisiklik/aromatik 

3. Menamba zat aditif anti ketukan, dulu menggunakan TEL (tetra etil lead sekarang 

menggunakan MTBE (methyl tetiery Butyl Ether)   

 

c. Jenis Bensin  

 

Jenis-jenis bensin yang diproduksi pertamina yaitu: 

Jenis bensin Bilangan oktan 

Premium 

Pertamax 

Pertamax Plus 

80-88 

91-92 

95 

  

 

Keunggulan pertamax dan premium dibandingkan premium, yaitu: 

1. Mempunyai bilangan oktan yang tinggi 

2. Meningkatkan kinerja mesin sehingga semakin bertenaga 

3. Bersifat ramah lingkungan 

4. Lebih ekonomis dari segi perawatan 

 

d. Dampak Pembakaran Bensin 

 

 

Zat pencemar Sumber Dampak terhadap lingkungan 

CO2 Pembakaran bahan 

bakar  

Pemanasan global/efek 

rumakh kaca 

CO Pembakaran bahan 

bakar tidak sempurna 

Bersifat racun dan 

menyebabkan kematian 

Nox(NO, NO2) Pembakaran bahan 

bakar pada suhu 

tinggi 

Hujan asam 

Pb Penggunaan bensin Timbal bersifat racn 



dengan zat aditif 

timbal 

 

 

e. Cara Mengatasi Dampak Pembakaran Bensin 

 

Cara mengatasi dampak pembakaran bensin, yaitu: 

1. Produksi bensin ramah lingkungan, tanpa timbal 

2. penggunaan EFI (Electronic Fuel Injection) pada sistem bahan bakar (Electronic 

Fuel Injection)  

3. Penggunaan konvente katalitik pada sistem buangan kendaraan 

4. Penghijauan  

5. Penggunaan bahan bakar alternatif seperti sel bahan bakar (fuel Sel), tenaga surya. 

 

3. INDUSTRI PETROKIMIA 

 

Petrokimia merupakan industri kimia yang memanfaatkan minyak bumidan gas alam 

khususnya fraksi gas dan nafta. Fraksi gas dan nafta dapat diolah menjadi intermediet 

(produk antara) untuk menghasilkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari dengan 

skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

Fraksi Gas dan Nafta 

Hidrokarbon Alifatik 

Contoh etena, propena 

Hidrokarbon Alisiklik 

Contoh benzene, toluene,  

              Xilena 

Intermediet (produk antara) 

Contoh: Vinil Clorida,  

               Oktanol, Poliester 

Intermediet (produk antara) 

Contoh: Ortoxilena,  

               Paraxilena, Stirena,  

               Fenol 

Plastik, perekat untuk kayu dan kertas, 

karet sintetis, zat kimia untuk 

pertanian, kosmetika seperti minak 

wangi, detergen, kain dan serat sintetis, 

obat-obatan, cat emulsi. 


