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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini energi sangat diperlukan dalam menjalankan berbagai aktivitas 

khususnya di Indonesia, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk aktivitas 

produksi berbagai sektor perekonomian dan transportasi. Energi harus 

dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber daya alam bagi kemakmuran 

masyarakat dan pengelolaannya harus mengacu pada asas pembangunan 

berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan Kementrian ESDM (2009), Indonesia merupakan negara yang kaya 

dengan sumber daya energi baik energi yang bersifat dapat diperbaharui maupun 

yang tidak dapat diperbaharui. Namun selama ini sumber daya energi lebih 

banyak berasal dari eksplorasi minyak bumi atau sumber daya fosil yang bersifat 

tidak dapat diperbaharui, sedangkan ketersediaannya semakin menipis. Kondisi 

ini menyebabkan ketersediaan energi fosil, khususnya minyak mentah di 

Indonesia semakin langka.  

Menurut data statistik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(2015), di Indonesia konsumsi energi terutama bahan bakar minyak dari tahun 

2009 sampai 2012 terus meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Data Statistik Konsumsi/Penjualan BBM 

Sumber: Kementerian ESDM, 2015 

  

Pada Gambar 1.1 menunjukkan konsumsi/penjualan BBM dari tahun 2009 

hingga 2012 terus mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan ditunjukkan 

pada tahun 2011 ke tahun 2012. Menghadapi kondisi tersebut pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2006 tentang 

kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai 

pengganti bahan bakar minyak. Kebijakan tersebut menekankan pada sumber 

daya yang dapat diperbaharui sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak, 

salah satunya adalah etanol. 

Industri etanol sebagaian besar menggunakan proses fermentasi dalam 

menghasilkan produk dengan konsentrasi etanol 8-12%. Mengingat pemanfaatan 

etanol yang luas di bidang farmasi, kosmetik, bahan kimia dan campuran bahan 

bakar, industri penghasil etanol harus menyesuaikan permintaan karena setiap 

bidang membutuhkan tingkat kemurnian etanol yang berbeda-beda. Etanol murni 

adalah salah satu produk bioenergi atau energi terbarukan yang dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti bahan bakar sebagai solusi krisis energi. Etanol dapat 

diproduksi secara komersial melalui proses fermentasi biomassa dan distilasi 
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sederhana. Pada proses distilasi etanol-air, terdapat titik azeotrop yang sulit 

dicapai menjadi etanol murni (99,5%) melalui proses distilasi sederhana 

(Taufanny dkk., 2015).  

Beberapa proses pemurnian etanol agar melampaui titik azeotropnya, 

diantaranya yaitu extractive distillation, pressure swing distillation, teknologi 

membran, dan distilasi adsorptif (Tadayon dkk., 2014; Kumar dkk., 2010; 

Mujiburohmah dkk., 2006; Dyartanti dkk., 2012; Chen dan Sheng, 2013). 

Kelemahan dari metode extractive distillation, yaitu membutuhkan entrainer 

sebagai komponen ketiga yang berperan dalam mengubah volatilitas relatif 

komponen kunci (Mujiburohman dkk., 2006; Kumar dkk., 2010; Bisowarno dkk., 

2010). Pada metode extractive distillation, entrainer yang digunakan berupa 

garam terlarut, ionic liquid, dan senyawa-senyawa seperti benzena, n-pentana, 

sikloheksana, heksana, n-heptana, isooktana, aseton, dietil eter, dan polimer 

(Mujiburohman dkk., 2006; Kumar dkk., 2010; Bisowarno dkk., 2010). Entrainer 

tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain harganya mahal, biaya modal 

dan konsumsi energi yang tinggi, serta ketergantungan pada bahan kimia beracun, 

seperti benzena (karsinogenik) (Tadayon dkk., 2014) dan sikloheksana (mudah 

terbakar) (Mujiburohman dkk., 2006; Kumar, 2010). Metode pressure swing 

distillation berbeda dengan distilasi biasa. Distilasi biasa dilakukan pada tekanan 

tetap tetapi pressure swing distillation dilakukan pada tekanan yang berbeda. 

Kondisi distilasi pada tekanan yang berbeda dimaksudkan untuk memurnikan 

suatu campuran dengan kadar melewati titik azeotropnya. Distilasi yang 

dioperasikan dengan beda tekanan (pressure swing distillation) akan membuat 

komposisi azeotrop suatu campuran berbeda pula sehingga titik azeotropnya akan 

terlewati ketika tekanannya dibuat beda. Metode ini relatif kurang efektif dan 

resiko tinggi (Kumar dkk., 2010; Wahyuni, 2012).  

Teknologi membran digunakan sebagai metode untuk memisahkan 

campuran etanol-air untuk melampaui titik azeotropnya. Membran didefinisikan 

sebagai selaput tipis semi permeabel yang berfungsi sebagai rintangan (barrier) 

yang bersifat selektif diantara 2 fasa, sehingga hanya komponen tertentu yang 
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dapat menembus membran sedangkan komponen lainnya akan tertahan (Al-Asheh 

dkk.,2004). Teknologi membran atau yang dikenal dengan pervorasi telah 

digunakan untuk melampaui titik azeotrop campuran etanol-air dengan 

menggunakan membran polivinil alkohol (Cussler, 1997; Hickley dan Slater, 

1990; Strathmann dan Gudernatsch, 1991; Choi dkk., 1992; Bruschke, 1990). 

Kelemahan dengan menggunakan teknologi membran adalah tidak cocok untuk 

diaplikasikan pada pemisahan yang melibatkan konsentrasi air yang tinggi dan 

mahal (Al-Asheh, 2004). Metode distilasi adsorptif merupakan metode untuk 

memurnikan campuran yang secara simultan uap campuran hasil distilasi 

diadsorpsi menggunakan molecular sieve (Al-Asheh, 2004; Chen dan Sheng, 

2013; Mujiburohman dkk., 2006; Mujiburohman dkk., 2007; Tadayon dkk., 2014; 

Taufanny dkk., 2015). Beberapa peneliti tersebut (Al-Asheh, Chen, dan Taufanny) 

menggunakan distilasi adsorptif menggunakan zeolit. Secara khusus Taufanny 

dkk., (2010) menggunakan molecular sieve zeolit 3A, kadar etanol dapat 

meningkat dari 92% v/v menjadi 99,5% v/v. Pada kondisi ini, titik azeotrop sudah 

terlampaui. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa breakthrough time yang 

dibutuhkan molecular sieve zeolit 3A untuk mencapai kondisi jenuhnya pada 28 

menit dengan suhu 90°C. Mujiburohman dkk., (2006) dan Mujiburohman dkk. 

(2007) menggunakan distilasi adsorptif untuk memurnikan isopropil alkohol 

(IPA)-air menggunakan gel silika sebagai adsorben. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kadar IPA-air dapat meningkat dari 87,2% menjadi 99,5% selama 55 

menit.  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa metode distilasi adsorptif 

efektif dibandingkan dengan beberapa metode lainnya, sehingga dipilih untuk 

dilakukan pada penelitian ini. Metode distilasi adsorptif juga lebih ekonomis 

ditinjau dari kebutuhan energinya. Proses adsorpsi pada metode distilasi adsorptif, 

fase uap campuran etanol-air dilakukan terintegasi dengan distilasinya, jadi tidak 

perlu melakukan pemanasan dari awal untuk melakukan distilasi lanjut (Xie, 

2001). Alternatif penggunaan gel silika sebagai adsorben untuk memurnikan 

etanol meggunakan metode distilasi adsorptif akan memberikan hasil yang sangat 

menjanjikan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Konsumsi BBM Nasional yang semakin peningkat, namun produksi bahan 

bakar fosil yang menurun serta cadangan minyak bumi yang makin menipis. 

2. Pemurnian etanol sulit dicapai jika hanya menggunakan distilasi sederhana. 

3. Beberapa metode yang telah dilakukan yaitu extractive distillation, vacum 

distillation, membran, dan distilasi adsorptif. 

4. Jenis adsorber yang pernah digunakan yaitu zeolit alam, zeolit 3A, bio 

adsorben dan gel silika. 

5. Alat yang digunakan yaitu rangkaian alat distilasi sederhana.  

6. Uap hasil distilasi adsorptif dapat diasumsikan terkondensasi sempurna. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Metode yang digunakan yaitu distilasi adsorptif dengan pemanas hot plate 

suhu 170°C dan suhu dijaga konstan 78°C hingga memperoleh sampel yang 

diambil setiap 5 menit. 

2. Jenis adsorber yang digunakan pada penelitian ini yaitu gel silika biru dan 

putih sebanyak 25,5 g. 

3. Desain alat disusun secara simultan, artinya uap hasil distilasi langsung di 

adsorpsi dan kemudian dikondensasi. 

4. Kecepatan aliran uap diambil rata-rata volume yang diperoleh setiap 5 menit. 

5. Parameter optimum proses yang akan dipelajari meliputi konstanta Henry (H), 

koefisien dispersi aksial (Dax) dan konstanta kesetimbangan (kca) untuk 

menyusun pemodelan matematis. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Pada sistem distilasi adsorptif, salah satu komponen uap akan dijerap supaya 

komposisinya berubah, yaitu komponen air, maka titik azeotropnya dapat 

terlampaui. Jika kebutuhan adsorbennya memenuhi sampai komposisinya murni, 
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maka tidak perlu didistilasi. Namun, bila kebutuhan adsorbennya sangat banyak, 

pemurnian dapat dilanjutkan menggunakan distilasi lagi. Model neraca massa 

untuk distilasi tipe ini dapat dikembangkan menjadi pemodelan dengan tanpa 

dispersi aksial pada kondisi steady state (model 1) dan unsteady-state (model 2), 

adanya dispersi aksial pada kondisi steady state (model 3), dan  unsteady state 

(model 4).  

Pada peristiwa distilasi adsorptif untuk meningkatkan kadar etanol, 

komponen air harus dikurangi. Dengan asumsi bahwa adsorben hanya menjerap 

air, maka jumlah etanol masuk dan keluar dalam distilasi adsorptif tetap, sehingga 

pemodelan dapat diselesaikan menggunakan perhitungan neraca massa air 

sebelum dan sesudah melalui distilasi adsorptif. Dari model perpindahan massa 

dapat disimulasikan dinamika konsentrasi uap air di setiap titik. Akhirnya dapat 

diperoleh parameter-parameter optimum proses, seperti koefisien transfer massa 

(kca), koefisien dispersi aksial (Dax) dan konstanta Henry (H) yang sangat 

diperlukan dalam perancangan kolom adsorpsi.  

Berdasarkan uraian di atas, ada dua masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh jenis gel silika terhadap peningkatan konsentrasi etanol 

dalam proses pengambilan uap air dalam sistem campuran etanol-air agar 

melampaui titik azetropnya? 

2. Bagaimana pengaruh jenis gel silika terhadap parameter optimum proses 

distilasi adsorptif untuk perancangan kolom adsorpsi? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh jenis gel silika terhadap peningkatan konsentrasi 

etanol dalam proses pengambilan uap air dalam sistem campuran etanol-air 

agar melampaui titik azetropnya. 

2. Menganalisis pengaruh jenis gel silika terhadap parameter optimum proses 

distilasi adsorptif untuk perancangan kolom adsorpsi.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh produk etanol hingga melampaui titik azeotropnya.  

2. Memberikan informasi proses untuk memperoleh etanol murni kepada 

masyarakat khususnya perusahaan dan instansi yang memproduksi etanol. 

3. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

konsentrasi etanol dengan menggunakan distilasi adsorptif. 

4. Memperoleh model matematis yang mendiskripsikan konsentrasi air di dalam 

adsorben. 

5. Memperoleh parameter optimum proses distilasi adsorptif yang sangat 

diperlukan dalam perancangan kolom adsorpsi, sehingga dapat digunakan 

pada skala industri. 

 

 


