
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Saat ini pemakaian bahan bakar yang tinggi tidak sebanding dengan 

ketersediaan sumber bahan bakar fosil yang semakin menipis. Cepat atau lambat 

cadangan minyak bumi dunia pasti akan habis. Hal ini disebabkan oleh depositnya 

yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, perlu adanya bahan 

alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Penelitian 

mengenai energi terbarukan terus dikembangkan, bahkan menjadi salah satu 

program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 

yang ketersediaannya terus berkurang walaupun pelaksanaannya yang dirasa 

masih kurang.  

Berbagai solusi ditawarkan pemerintah, salah satunya adalah 

pengembangan bahan bakar alternatif berbahan baku nabati atau bahan bakar 

nabati (biofuel). Pemerintah serius menggarap program ini secara menyeluruh. 

Hal itu ditunjukkan oleh terbitnya Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang 

Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden No. 1/2006 tentang Penyediaan 

dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. Bioetanol dan biodiesel merupakan dua 

kandidat kuat pengganti bensin dan solar yang selama ini digunakan sebagai 

bahan bakar mesin diesel. Salah satu produk yang berpeluang untuk 

dikembangkan adalah biodiesel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk 

pemecahan masalah energi pada saat ini (Murni, 2010). 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang diperoleh dari minyak 

tumbuhan, lemak binatang, atau minyak bekas yang terdiri dari monoalkil ester 

yang dapat terbakar dengan bersih, sehingga merupakan sumber energi yang dapat 

diperbaharui (Ulfiati dan Totok, 2010). Biodiesel memiliki efisiensi yang tinggi 

dan mempunyai sifat fisik serta kimia sama dengan petrodiesel, sehingga  dapat 

dicampur dengan petroleum diesel dengan berbagai komposisi untuk 

meningkatkan kualitas pembakaran. Mesin diesel yang beroperasi dengan 



menggunakan biodiesel menghasilkan emisi karbon monoksida, hidrokarbon yang 

tidak terbakar, partikulat, dan udara beracun yang lebih rendah dibandingkan 

dengan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar petroleum.Oleh sebab itu, 

biodiesel memiliki tingkat polusi yang lebih rendah dari pada solar dan 

merupakan satu-satunya sumber energi alternatif yang dipakai langsung oleh 

mesin konvensional (mesin diesel) tanpa harus mengganti peralatan.  

Pembuatan biodiesel dari minyak nabati telah banyak dikaji bahkan 

diproduksi secara komersial di luar negeri. Minyak nabati merupakan salah satu 

hasil tanaman yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon atau sumber energi. 

Namun minyak tersebut tidak bisa digunakan secara langsung karenamemiliki 

viskositas yang tinggi, cetane number yang rendah, adanya asam lemak bebas, 

volatilitas yang rendah, adanya gum, dan terbentuknya endapan yang tinggi bila 

digunakan sebagai bahan bakar secara langsung (Ma dan Hanna, 1999). Oleh 

karena itu, harus diubah ke bentuk lain yaitu menjadi alkil ester (biodiesel). 

Salah satu pengganti bahan bakar konvensional minyak bumi dari minyak 

nabati diantaranya minyak jarak pagar (Jatropha curcas oil). Minyak jarak pagar 

bersifat non-edible sehingga penggunaannya sebagai bahan bakar tidak bersaing 

dengan minyak pangan. Dari hasil analisis proksimat biji jarak, diperoleh kadar 

air biji jarak sebesar 5,12% (bb), kadar protein 25% (bk), kadar lemak 48,5% (bk), 

kadar abu 4,2% (bk), karbohidrat 7,78% (bk), dan serat kasar 9,4% (bk). 

Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa biji jarak merupakan bahan 

yang sangat potensial untuk digunakan sebagai sumber minyak (Nzikou dkk., 

2009). 

Biodiesel telah diproduksi secara komersial melalui reaksi transesterifikasi 

minyak nabati dengan metanol menggunakan katalis alkali yang menghasilkan 

ester dan gliserol. Teknologi ini banyak digunakan karena proses ini relatif murah. 

Tetapi penggunaan alkohol memiliki beberapa kelemahan, diantaranya proses 

pemurnian produk yang bercampur homogen, sehingga relatif sulit dipisahkan. 

Selain itu, alkohol akan bereaksi dengan trigliserida sehingga terjadi reaksi 

samping yaitu saponifikasi atau reaksi penyabunan yang mengakibatkan proses 

pemisahan produk semakin sulit. Pada proses transesterifikasi, terbentuknya 



gliserol yang merupakan produk samping dapat mengurangi nilai ekonominya 

(Casas dkk., 2013). 

Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah sintesis biodiesel menggunakan rute nonalkohol yaitu dengan metode 

reaksi interesterifikasi. Dalam sintesis biodiesel rute alkohol (transesterifikasi), 

alkohol (metanol) berfungsi sebagai penyuplai gugus alkil. Sementara itu, dalam 

sintesis biodiesel rute non-alkohol (interesterifikasi) digunakan metil asetat atau 

etil asetat sebagai penyuplai gugus alkil. Keunggulan produk yang dihasilkan oleh 

reaksi interesterifikasi adalah biodiesel dengan kandungan triasetil gliserol 

(triasetin). Triasetin merupakan produk samping dari reaksi interesterifikasi yang 

dapat digunakan sebagai aditif bahan bakar untuk mengurangi knocking pada 

mesin mobil (Hermansyah dkk., 2009). 

Oleh karena itu, dengan metode reaksi interesterifikasi menggunakan metil 

asetat dapat dilakukan sintesis biodiesel dan triasetin secara serentak dalam satu 

unit proses tanpa dilakukan proses separasi. Hal ini sangat menguntungkan karena 

akan dihasilkan biodiesel dengan kualitas yang lebih baik (mengandung zat aditif 

triasetin) dengan konversi yang tinggi (Akbar, 2012). Pada penelitian ini, sintesis 

biodiesel dilakukan melalui dua tahap reaksi yaitu reaksi netralisasi untuk 

menurunkan kadar asam lemak bebas dan reaksi interesterifikasi menggunakan 

metil asetat sebagai penyuplai gugus alkil untuk mengkonversi trigliserida 

menjadi biodiesel. Reaksi interesterifikasi ini menggunakan katalis sodium 

metoksida karena sifatnya yang hampir bebas air. Hal ini menyebabkan hasil yang 

lebih tinggi, biaya pemurnian lebih rendah, dan kualitas biodiesel lebih konsisten. 

Sintesis biodiesel melalui reaksi interesterifikasi tidak menghasilkan gliserol 

sehingga prosesnya lebih ekonomis karena tidak perlu adanya proses separasi. 

Adapun keuntungan lain dari reaksi interesterifikasi adalah terbentuknya produk 

samping berupa triasetin yang dapat digunakan sebagai aditif pada bahan bakar.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Pembuatan biodiesel dari minyak nabati telah diproduksi secara komersial 

melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati dengan metanol menggunakan 



katalis alkali yang menghasilkan ester dan gliserol. Metode ini banyak  digunakan 

karena prosesnya yang relatif murah. Namun, metode ini juga memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya proses pemurnian produk yang bercampur menjadi 

homogen relatif sulit dipisahkan. Selain itu, alkohol akan bereaksi dengan 

trigliserida sehingga terjadi reaksi samping yaitu saponifikasi atau reaksi 

penyabunan yang mengakibatkan proses separasi produk semakin sulit. Pada 

proses transesterifikasi, terbentuknya gliserol yang merupakan produk samping 

juga dapat mengurangi nilai ekonominya. Salah satu metode yang digunakan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sintesis biodiesel menggunakan 

rute nonalkohol yaitu dengan metode reaksi interesterifikasi.  

Sintesis biodiesel rute alkohol (transesterifikasi), alkohol (metanol) 

berfungsi sebagai penyuplai gugus alkil. Sementara itu, dalam sintesis biodiesel 

rute nonalkohol (interesterifikasi) digunakan metil asetat atau etil asetat sebagai 

penyuplai gugus alkil. Keunggulan produk yang dihasilkan oleh reaksi 

interesterifikasi adalah biodiesel dengan kandungan triasetil gliserol (triasetin). 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pristiyani (2015) melaporkan 

bahwa reaksi interesterifikasi mengunakan katalis basa (NaOH) hanya 

menghasilkan yield tertinggi 13,79%. Oleh karena itu, pada reaksi interesterifikasi 

ini akan digunakan katalis sodium metoksida karena sifatnya yang hampir bebas 

air menyebabkan hasil yang lebih tinggi, biaya pemurnian lebih rendah, dan 

kualitas biodiesel lebih konsisten. Berdasarkan data hasil penelitian akan 

dipelajari studi kinetika reaksi interesterifikasi biodiesel dari minyak jarak pagar. 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, penetapan masalah yang 

akan diteliti adalah reaksi interesterifikasi dari minyak jarak menggunakan katalis 

sodium metoksida. 

 

I.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Bagaimana pengaruh konsentrasi katalis sodium metoksida pada reaksi 

interesterifikasi terhadap konversi biodiesel? 

2. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu  pada reaksi interesterifikasi 

terhadap konversi biodiesel? 

3. Bagaimana pengaruh rasio mol minyak jarak pagar dengan metil asetat 

pada reaksi interesterifikasi terhadap konversi biodiesel? 

4. Bagaimana kinetika reaksi dari interesterifikasi biodiesel minyak jarak 

pagar dengan metil asetat?  

 

I.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi katalis sodium metoksida pada reaksi 

interesterifikasi terhadap konversi biodiesel. 

2. Mengetahui pengaruh suhu dan waktu pada reaksi interesterifikasi 

terhadap konversi biodiesel. 

3. Mengetahui pengaruh rasio mol minyak jarak pagar dengan metil asetat 

pada reaksi interesterifikasi terhadap konversi biodiesel. 

4. Mengetahui kinetika reaksi dari interesterifikasi biodiesel minyak jarak 

pagar dengan metil asetat. 

 

 

 


