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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) mengalami peningkatan sejalan 

dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar ini untuk kegiatan 

transportasi, aktivitas industri, PLTD, aktivitas rumah tangga dan sebagainya. 

Berdasarkan data Automotive Diesel Oil, konsumsi bahan bakar minyak di 

Indonesia sejak tahun 1995 telah melebihi produksi dalam negeri dan diperkirakan 

dalam kurun waktu 10 – 15 tahun , cadangan minyak Indonesia akan habis. 

Perkiraan ini terbukti karena sering terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah di 

Indonesia. Salah satu upaya diversifikasi energi adalah melalui penyediaan bahan 

bakar energi yang dapat diperbaharui seperti biodiesel yang dapat dihasilkan dari 

minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak kelapa sawit dan minyak jarak 

pagar. Pemanfaatan minyak jarak pagar sebagai biodisel memberikan peluang 

yang besar karena minyak jarak pagar tidak dapat dikonsumsi sebagai minyak 

makan (non edible oil). 

Mengingat kebutuhan akan BBM di Indonesia semakin meningkat, maka 

perlu alternatif untuk memproduksi BBM sendiri sehingga diharapkan kebutuhan 

akan BBM dalam hal ini adalah diesel akan terpenuhi. Berikut adalah data 

kebuthan BBM di Indonesia selama beberapa tahun terakhir 
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Tabel 1.1 Data pemasaran minyak dalam negeri satuan kilo liter 

Jenis 

BBM 

2007 2008 2009 2010 2011 

Avgas 2054 2003 1687 2231 2316 

Avtur 2143001 2635670 2760678 3527382 3562126 

Bensin 16616343 19226083 21335314 23929379 26447230 

Minyak 

Tanah 

9099893 7901595 4779818 2845486 2984939 

Minyak 

Solar 

24780885 26999434 26691227 27653973 26391275 

Minyak 

Diesel 

675008 180997 145192 167733 133589 

Minyak 

Bakar 

3933074 4969526 4480563 4316705 3904580 

Sumber : Kementrian ESDM Republik Indonesia 

 

1.1.1 Potensi Minyak Jarak 

Tanaman jarak pagar menghasilkan biji yang memiliki kandungan minyak 

sekitar 30 – 50 %. Kandungan atom karbon yang lebih besar pada minyak jarak 

pagar mengakibatkan viskositas minyak jarak pagar lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan viskositas minyak bumi. Minyak jarak pagar memiliki daya pembakaran 

yang masih rendah untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar (biodiesel).  



 

 

3 

Pengembangan tanaman jarak pagar (Jatropha curcas), sebagai bahan baku 

biodiesel mempunyai potensi yang sangat besar karena selain menghasilkan 

minyak dengan produktivitas tinggi yaitu sekitar 1.590 kg/1.892 liter 

minyak/ha/tahun, juga dapat berfungsi sebagai pengendali erosi serta 

memperbaiki tanah (Syah, 2006). Minyak biji jarak pagar secara kimia terdiri atas 

trigliserida yang berantai asam lemak lurus (tidak bercabang) dengan atau tanpa 

ikatan rangkap. 

Berikut adalah data luas areal dan produktivitas perkebunan jarak pagar 

daerah Jawa Timur. 

Tabel 1.2 Data luas areal dan produktivitas tanaman jarak pagar di Jawa 

Timur 

No Kabupaten/Kota 

Luas areal  

(Ha) 

Produksi  

(Ton) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 

1 Kab. Bojonegoro 124 90 726 

2 Kab. Tuban 126 110 873 

3 Kab. Lamongan 217 210 926 

4 Kab. Madiun 120 112 933 

5 Kab. Pacitan 458 382 834 

6 Kab. Blitar 110 71 645 

7 Kab. Probolinggo 109 108 991 

8 Kab. Lumajang 101 99 980 

9 Kab. Wonosobo 784 577 736 

10 Kab. Situbondo 416 359 863 

11 Kab. Banyuwangi 125 117 936 
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Lanjutan tabel 1.2 

12 Kab. Pamekasan 200 125 625 

13 Kab. Sampang 10 6 600 

14 Kab. Sumenep 58 28 483 

15 Kab. Mojokerto 18 16 889 

Sumber :  Data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 

 

1.1.2 Kebutuhan Biodiesel 

Biodiesel adalah nama untuk jenis fatty ester, umumnya merupakan 

monoalkyl ester yang terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan (minyak nabati). 

Minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel dapat berasal 

dari kacang kedelai, kelapa, kelapa sawit, padi, jagung, jarak, papaya dan banyak 

lagi melalui proses transesterifikasi. (Mardiah, Agus Widodo, Efi Trisningwati, 

dan Aries Purijatmiko, 2006).  

Biodiesel bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang 

yang jauh lebih baik dibandingkan minyak diesel/solar, yaitu bebas sulfur, 

bilangan asap rendah dan angka cetana antara 57-62, terbakar sempurna dan tidak 

beracun.  

Penggunaan BBM untuk jangka pendek menjadi perhatian yang serius karena 

terkait dengan penetapan kouta BBM bersubsidi setiap tahunnya. Diperkirakan 

penggunaan BBM akan meningkat dari 72,9 juta kl pada tahun 2015 menjadi 90 

juta kiloliter pada tahun 2019 atau rata-rata sebesar 5,4 % per tahun. (BPPT 

Indonesia Energy Outlook 2014). 
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Tabel 1.3 Proyeksi kebutuhan biodiesel di Indonesia 

No Tahun Kebutuhan Biodiesel (Juta Kiloliter) 

1 2006 0,22 

2 2007 0,88 

3 2008 1,06 

4 2009 1,25 

5 2010 1,44 

6 2011 1,63 

7 2012 1,82 

8 2013 2,01 

9 2014 2,20 

Sumber: Handbook Of Energy and Economic Statistic of Indonesia, ESDM 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam mendirikan 

pabrik Biodiesel, yaitu : 

a. Memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia 

b. Tersedianya bahan baku minyak jarak dan bahan baku lainnya didalam 

negeri, seperti dari PT Alegria Indonesia di Malang, PT Kaltim Metanol 

Industri di Bontang dan lainnya yang tentunya menjadikan harga bahan 

baku relatif lebih murah. 

c. Kapasitas dari kebutuhan biodiesel pada tahun 2020 akan naik menjadi 17 

juta kilo liter. 
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d. Pendirian pabrik ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan 

Indonesia terhadap impor BBM dari luar negeri, sehingga dapat 

menghemat devisa negara. 

e. Dari segi sosial ekonomi, pendirian pabrik Biodiesel ini dapat menyerap 

tenaga kerja dan meningkatnya perekonomian masyarakat, khususnya 

masyarakat yang tinggal disekitar pabrik. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pendirian pabrik 

Biodiesel di Indonesia merupakan gagasan yang perlu dikaji lebih lanjut sebagai 

investasi yang menguntungkan di masa yang akan datang. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka  

1.2.1 Biji Jarak Pagar (Jatropha Curcas L.) 

Jarak pagar (Jatropha Curcas Linn) yang dalam Bahasa Inggris disebut 

Physic Nut merupakan jenis tanaman semak atau pohon yang tahan terhadap 

kekeringan sehingga dapat hidup di daerah dengan curah hujan rendah. Jarak 

pagar merupakan jenis tanaman perdu atau pohon kecil, bercabang – cabang tidak 

teratur, memiliki tinggi sekitar 1 hingga 7 meter. 

Crude Jatropa Curcas Oil (CJCO atau CJO) yang biasa disebut dengan 

minyak kasar jarak pagar dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah tanpa 

merubah desain peralatan yang sudah ada, CJCO juga berpotensi untuk mengganti 

minyak bakar pada boiler pada industri – industri serta yang tidak asing lagi 

adalah sebagai bahan bakar hayati yang berbasis pada biodisel. 
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Minyak jarak mempunyai rasa asam dan dapat dibedakan dengan trigliserida 

lainnya karena bobot jenis, viskositas dan bilangan asetil serta kelarutannya dalam 

alkohol yang nilainya relatif tinggi. Minyak jarak larut dalam etanol 95% pada 

suhu kamar serta pelarut organik polar dan sedikit larut dalam golongan 

hidrokarbon alifatis. Nilai kelarutan dalam petroleum eter relatif rendah sehingga 

dapat dibedakan dengan golongan trigliserida lainnya. Kandungan tokoferol  kecil 

( 0,05%), serta kandungan asam lemak esensial yang sangat rendah menyebabkan 

minyak jarak tersebut berbeda dengan minyak nabati lainnya. ( Kateren,1986). 

Biji jarak terdiri dari 75% kernel (daging biji) dan 25% kulit dengan 

komposisi sebagai berikut : 

Tabel 1.4 Komposisi Biji Jarak 

Komponen Jumlah 

Minyak 54,00 

Karbohidrat 13,00 

Serat 10,25 

Abu 0,25 

Protein 18,00 

Total 100,00 

(Sumber :Ketern S.) 
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Minyak Jarak mempunyai kandungan asam lemak dengan komposisi sebagai 

berikut : 

Tabel 1.5 Komposisi Asam lemak minyak dari 4 jenis jarak, Jatropha spp. (%) 

Asam Lemak J.curcas J.glandulifera J.gossyfolia J.musltifida 

Asam miristat 1,68 0,4 – 2,3 1,3 – 20,9 0,8 

Asam 

palmetat 

9,7 – 21,8 12,6 – 14,5 10,1 – 1,4 15,1 – 24,4 

Asam stearat 2,3 – 10,0 5,9 – 8,1 0,3 – 5,4 2,0 – 5,7 

Asam oleat 35,0 – 64,0 27,5 – 34,2 10,1 – 37,9 18,4 – 33,4 

Asam arkhidat 0,1 – 2,0 - 0,7 0,8 

Asam linoleat 18,0 – 45,0 43,0 – 51,3 41,2 – 73,9 41,7 – 53,8 

Total asam 

lemak jenuh 

16,8 – 31,0 21,1 – 22,7 15,2 – 73,6 24,9 – 27,3 

Total asam 

lemak tak 

jenuh 

69,0 – 79,0 77,2 -78,8 26,2 – 84,7 72,7 – 75,1 

Sumber : Jones and Miller 

 

1.2.2 Biodiesel  

Biodiesel adalah nama untuk jenis fatty ester, umumnya merupakan 

monoalkyl ester yang terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan (minyak nabati). 

Minyak nabati yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel dapat berasal dari 

kacang kedelai, kelapa, kelapa sawit, padi, jagung, jarak, papaya dan lain-lain 
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melalui proses transesterifikasi. (Mardiah, Agus Widodo, Efi Trisningwati, dan 

Aries Purijatmiko, 2006).  

Keuntungan dari biodiesel : 

a. Campuran dari 20 % biodisel dengan 80 % petroleum diesel dapat 

digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. 

b. Industri biodiesel dapat menggunakan lemak atau minyak daur ulang. 

Indonesia banyak sekali terdapat tumbuh-tumbuhan penghasil minyak lemak. 

Tidak kurang dari 50 jenis tumbuhan bisa diolah menjadi sumber bahan bakar 

alami. Contoh yang populer adalah sawit, kelapa, jarak pagar, dan kapok (randu). 

Minyak lemak mentah adalah minyak lemak yang diperoleh dari pemerahan atau 

pengempaan biji sumber minyak (oilseed) tanpa mengalami pengolahan lanjut apa 

pun, kecuali penyaringan dan pengeringan (untuk menurunkan kadar air). Melalui 

pengolahan yang disebut transesterifikasi dengan alkohol-alkohol sederhana 

seperti metanol dan etanol, proses ini menghasilkan ester alkil asam-asam lemak 

(atau biodiesel ester alkil) sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk 

samping. Karena metanol lebih murah daripada etanol maupun alkohol-alkohol 

sederhana lainnya, sehingga metanol paling banyak digunakan dalam 

transesterifikasi dan produk utamanya adalah ester metil asam-asam lemak (Fatty 

Acids Methyl Ester/FAME) atau biodiesel ester metil. 

Biodiesel yang telah diproduksi secara masal juga harus diketahui 

standarisasinya. Berikut tabel 1.5 memperlihatkan standar mutu Biodiesel di 

Indonesia. 
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Tabel 1.6 Standarisasi mutu Biodiesel Indonesia (RSNI EB 020551) 

No Parameter Satuan Batas Nilai Metode Uji Metode 

Setara 
1 Berat Jenis pada 40 oC Kg/m3 850-890 ASTM D 

1298 

ISO 3675 

2 Viskositas pada 40 oC CSt 2,3-6 ASTM D 445 ISO 3104 

3 Angka Cetana - Min. 51 ASTM D 613 ISO 5165 

4 Titik Nyala oC Min.100 ASTM D 93 ISO 2710 

5 Titik Kabut oC Maks. 18 
ASTM D 

2500 

- 

6 Korosi Bilah Tembaga - Maks. 51 
ASTM D 

130 

ISO 2160 

7 

 

Residu Karbon 

- Dalam contoh asli 

- Ampas 10% 

destilasi 

 

%b 

Maks. 

0,05 

Maks. 

0,05 

Maks. 

0,05 

 

 

ASTM D 

4530 

 

 

ISO 

10370 8 Air dan Sedimen %vol 
Maks. 

0,05 

ASTM D 

2790 

 

9 Temperatur Destilasi oC Maks. 360 
ASTM D 

1160 

- 

10 Abu Tersulfatkan %b 
Maks. 

0,002 

ASTM D 

874 

ISO 3987 

11 Belerang ppm b mg/kg Maks.100 
ASTM D 

5453 

prEN ISO 

20884 12 Fosfor ppm b mg/kg Maks. 10 
AOCS Ca 

12-55 

FBI-A05- 

03 13 Angka Asam Mg KOH /g Maks. 0,8 
AOCS Cd 3- 

36 

FBI-A01- 

03 14 Gliserol Bebas %b Maks.0,02 
AOCS Ca 

14-56 

FBI-A02- 

03 15 Gliserol Total %b 
Maks. 

0,24 

AOCS Ca 

14-56 

FBI-A02- 

03 16 Kadar Ester Alkil %b Min. 96,5 Dihitung 
FBI-A03- 

03 17 Angka Iodium %b(gI2/100g) Min.115 
AOCS Cd 1- 

25 

FBI-A04- 

03 18 Uji Halphen - Negatif 
AOCS Cd 1- 

25 

FBI-A06- 

03  
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1.2.3 Macam – Macam Proses 

A. Pirolisis  

Pirolisis merupakan reaksi dekomposisi termal. Biasanya berlangsung tanpa 

oksigen. Pirolisis minyak nabati biasanya menggunakan garam logam sebagai 

katalis. Proses ini dapat menghasilkan biodiesel dengan centane number yang 

tinggi. Namun, menurut standar baku mutu biodiesel yang semakin ketat, 

viskositas biodiesel yang dihasilkan dengan pirolisis dianggap terlalu tinggi dan 

karakteristik titik tuang yang rendah. Abu dan residu karbon yang dihasilkan dari 

proses tersebut jauh melebihi nilai diesel fosil. Selain itu, sifat aliran dingin dari 

minyak nabatinya juga buruk (Hidayat, 2009). 

B. Mikroemulsifikasi  

Mikroemulsifikasi merupakan pembentukan dispresi stabil secara 

termodinamis dari dua cairan yang tidak mudah larut. Proses ini berlangsung 

dengan satu atau lebih banyak surfaktan. Penurunan diameter dalam 

mikroemulsifikasi berkisar 100-1.000 Å. Suatu mikroemulsi minyak nabati dapat 

lakukan dengan menggunakan pelarut metanol, etanol atau 1-butanol. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa mikroemulsifikasi minyak nabati dan alkohol tidak dapat 

direkomendasikan untuk jangka panjang, terutama untuk mesin diesel dengan 

alasan yang diterapkan pada minyak nabati yang efisien. Bahan bakar dari proses 

ini memproduksi tingkat pembakaran yang tidak sempurna, membentuk deposit 

karbon dan meningkatkan kekentalan minyak pelumas. Mikroemulsifikasi 

menunjukan nilai pemanasan volumetrik yang lebih rendah dibandingkan dengan 

bahan bakar diesel hidrokarbon akibat kandungan alkoholnya yang tinggi. 
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C. Esterifikasi 

Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi metil ester. 

Esterifikasi mereaksikan minyak lemak dengan alkohol. Katalis-katalis yang 

dapat adalah zat berkarakter asam kuat. Asam sulfat, asam sulfonoat organik atau 

resin penukar kation asam kuat merupakan katalis-katalis yang biasa terpilih 

dalam praktek industrial. Untuk mendorong agar reaksi bisa berlangsung ke 

konversi yang sempurna pada temperatur rendah (misalnya paling tinggi 120oC) 

reaktan metanol harus ditambahkan dalam jumlah yang sangat berlebih (biasanya 

lebih besar 10 kali nisbah stoikhometrik).  

Reaksi esterifikasi dari asam lemak menjadi metil ester adalah sebagai 

berikut:  

 

 Gambar 1.1 Reaksi esterifikasi dari asam lemak menjadi metil ester 

Esterifikasi biasa dilakukan untuk membuat biodiesel dari minyak berkadar 

asam lemak bebas tinggi. Pada tahap ini, asam lemak bebas akan dikonversikan 

menjadi metil ester. Tahap esterifikasi biasa diikuti dengan tahap transesterfikasi. 

Namun sebelum produk esterifikasi diumpankan ke tahap transesterifikasi, air dan 

bagian terbesar katalis asam yang dikandungnya harus dipisahkan terlebih dahulu 

(Hikmah, 2010). 
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D. Transesterifikasi 

Transesterifikasi (biasa disebut dengan alkoholisis) adalah tahap konversi dari 

trigliserida (minyak nabati) menjadi alkyl ester melalui reaksi dengan alkohol dan 

menghasilkan produk samping yaitu gliserin. Di antara alkohol-alkhol monohidrik 

yang menjadi sumber pemasok gugus alkyl, metanol adalah yang umum 

digunakan karena harganya murah dan reaktifitasnya paling tinggi (sehingga 

reaksi ini disebut metanolisis). Jadi, di sebagian besar dunia ini biodiesel praktis 

indentik dengan ester metil asam-asam lemak (Fatty Acids Metil Ester, FAME). 

Reaksi transtesterifikasi trigliserida menjadi metil ester dapat dilihat pada gambar 

1.2. 

  

Gambar 1.2  Reaksi transesterifikasi dari trigliserida menjadi metil ester asam 

lemak 

Transesterifikasi juga menggunakan katalis dalam reaksinya. Tanpa adanya 

katalis, konversi yang dihasilkan maksimum namun reaksi berjalan dengan 

lambat. Katalis yang biasa digunakan ada beberapa jenis untuk mendapatkan 

produk biodiesel terbaik. Reaksi transesterifikasi sebenarnya berlangsung pada 3 

tahap yang ditampilkan berikut ini : 
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1) Trigliserida(TG)  CH  OH 
kat

alis
 Digliserida(DG)  R1COOCH 

2) Digliserida(DG)  CH  OH 
kat

alis
 Monogliserida(MG)  

R2COOCH 

3) Monogliserida(MG)  CH  OH 
kat

alis
Gliserin(GL)  R3COOCH 

Produk yang diingikan dari reaksi transesterifikasi adalah metil ester asam 

lemak adapun beberapa cara agar kesetimbangan lebih ke arah produk, yaitu : 

a) Menambahkan metanol berlebih dalam reaksi 

b) Memisahkan gliserin 

c) Menurunkan temperatur reaksi (transesterifikasi merupakan reaksi 

eksoterem) 

Terdapat tiga macam proses pembuatan biodiesel dengan reaksi 

transesterifikasi, yaitu: 

a. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis basa. 

Transesterifikasi ini menggunakan katalis basa kuat seperti NaOH atau 

KOH. Reaksi transesterifikasi ini memerlukan temperatur reaksi relatif 

rendah dan berlangsung dengan cepat. 

b. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam. 

Transesterifikasi ini menggunakan katalis H2SO4 atau HCL. Reaksi ini 

memerlukan waktu reaksi yang lebih tinggi dari transesterifikasi dengan 

katalis basa. 

c. Transesterifikasi minyak nabati menjadi asam lemak bebasnya, kemudian 

menjadi biodiesel. 



 

 

15 

Perbandingan ketiga proses transesterifikasi di atas dapat dilihat pada tabel 

1.6 di bawah ini. 

Tabel 1.6 Perbandingan reaksi Transesterifikasi 

No Parameter 
Transesterif

i- kasi 

basa 

Transesterif

i- kasi 

asam 

Konversi 

minyak 

nabati 

1 Katalis NaOH/KOH H2SO4 H2SO4/HCl 

2 Konversi reaksi 98% 97% 90% 

3 Temperatur reaksi 80oC 100oC 210-230oC 

4 Tekanan operasi 1 atm >1 atm 1 atm 

5 Waktu reaksi 1-3 jam 1-3 jam 1-3 jam 

(Swern,2:130-133, kirk Othmer 9:306-308) 

Dari perbandingan di atas dipilih transesterifikasi dengan katalis basa dengan 

alasan sebagai berikut : 

1. Konversi reaksinya paling besar yaitu 98 %. 

2. Tekanan operasi rendah. 

3. Temperatur reaksi rendah. 

4. Terdiri dari satu tahap produksi.  

 


