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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Judul Penelitian 

Eksperimen Dan Pemodelan Kesetimbangan Termodinamika Pada Ekstraksi 

Fenol Dari Bio-Oil Hasil Pirolisis Tempurung Kelapa. 

1.2. Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar 

sebagai pengganti energi berbahan fosil, khususnya yang berasal dari 

biomassa. Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, alga, kotoran hewan, limbah industri serta limbah kehutanan dan 

pertanian (Sriram, 2005). Biomassa dapat digunakan sebagai bahan baku 

pirolisis untuk menghasilkan produk cair (bio-oil), gas dan padat. Berbagai 

macam limbah biomassa dapat digunakan sebagai bahan baku untuk 

pembuatan bio-oil, seperti tongkol jagung (Demiral dkk, 2012), serbuk 

gergaji kayu dan kulit gandum (Bertero dkk, 2012), jarak (Pandey dkk, 2012), 

kayu oak (Ellens dan Brown, 2012), kulit durian (Ismadji, 2012) dan 

tempurung kelapa (Tsai, 2006). 

Di Indonesia, salah satu sumber biomassa yang tersedia adalah 

tempurung kelapa. Ketersediaan tempurung kelapa dapat dilihat dari produksi 

buah kelapa di Indonesia. Buah kelapa merupakan salah satu komoditas 

utama negara Indonesia dengan rata-rata produksi 3.000.000 ton/tahun 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016). Data produksi buah kelapa pada tahun 

2011-2015 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat 

pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Produksi Buah Kelapa di Indonesia 

Tahun Jumlah (Ton) 

2011 3.174.379 

2012 3.189.895 

2013 3.051.585 

2014 3.005.916 

2015 2.960.851 

(Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016) 
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Pemanfaatan buah kelapa sangat beragam, akan tetapi untuk 

pemanfaatan dan cara penanganan limbahnya masih terbatas. Buah kelapa 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

tujuan dikonsumsi secara langsung. Tempurung kelapa untuk saat ini hanya 

menjadi sampah yang belum bisa dimanfaatkan. Karena itu salah satu 

penanganannya adalah dengan memanfaatkan limbah tempurung kelapa 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan bio-oil. Studi karakterisasi pada 

tempurung kelapa telah dilakukan melalui proksimat, ultimat dan thermo 

gravimetri (TG) analisis. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tempurung 

kelapa memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan cairan bahan bakar 

dengan proses konversi pirolisis (Joardder dkk, 2011). Kandungan kimia dari 

tempurung kelapa adalah selulosa (34%), hemiselulosa (21%), lignin (27%) 

dan abu (18%) (Tamado, 2013). 

Tempurung kelapa dapat diubah menjadi bio-oil dengan proses 

pemanasan pada pirolisis. Bio-oil dapat digunakan sebagai bahan bakar 

alternatif yang lebih mudah disimpan dan didistribusikan dari pada biomassa 

dalam bentuk padatan. Bio-oil yang dibuat dari bahan baku tempurung kelapa 

dengan menggunakan pirolisis lambat dengan suhu pirolisis  250–300 
o
C 

menghasilkan cairan yang mempunyai pH sangat asam dan bersifat korosif. 

Komponen organik terbesar dalam bio-oil adalah turunan lignin yaitu fenol, 

alkohol, asam organik dan senyawa karbonil seperti keton, aldehid dan ester 

(Wang, 2013). Sifat asam tersebut disebabkan akibat kandungan senyawa 

fenol yang dominan. Dimana kandungan senyawa fenol yang terdapat pada 

bio-oil hasil pirolisis tempurung kelapa adalah 31.2% (Hasanah, 2012). 

Senyawa fenol disamping menyebabkan aroma asap pada bio-oil juga 

menunjukkan aktivitas antioksidan dan bersifat korosif (Kasim, 2012). Oleh 

karena itu, penggunaan bio-oil ini secara langsung akan menimbulkan 

berbagai macam kesulitan pada sistem pembakaran karena viskositas yang 

tinggi, nilai kalor yang rendah, korosif dan tidak stabil (Ismadji, 2012). 

Fenol perlu diambil dari bio-oil untuk mengurangi sifat korosif dari 

bio-oil. Selain itu, fenol merupakan senyawa yang mempunyai nilai ekonomi 
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yang tinggi karena harganya yang mahal dan penggunaannya yang terbilang 

luas. Fenol memiliki berbagai kegunaan yang penting seperti disinfektan, 

resin, pestisida, bahan peledak, dan obat-obatan. Metode yang dapat 

digunakan untuk mengambil senyawa fenol dari bio-oil yaitu dengan metode 

ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut berupa metanol. Hal tersebut pernah 

dilakukan pada penelitian oleh Jazbinsek, dkk, (2008) mengenai isolasi 

senyawa fenol dari bio-oil hasil pirolisis limbah kehutanan dan Mantilla, dkk 

(2015) mengenai ekstraksi senyawa fenol dari bio-oil hasil pirolisis limbah 

pertanian. Dahlia (2012) melakukan penelitian mengenai ekstraksi cair-cair 

senyawa fenol dari bio-oil hasil pirolisis tandan kosong kelapa sawit 

menggunakan pelarut metanol, rendemen fenol yang dihasilkan dari ekstraksi 

ini adalah 40%. Pada penelitian ini, diharapkan bahwa metode ekstraksi cair-

cair dapat digunakan untuk memisahkan senyawa fenol dari bio-oil hasil 

pirolisis tempurung kelapa. Tujuan dari ekstraksi fenol yaitu untuk 

meningkatkan kualitas bio-oil agar bio-oil tidak bersifat korosif, sehingga saat 

digunakan sebagai bahan bakar maka tidak akan mengakibatkan kerusakan 

pada mesin. 

Penelitian-penelitian mengenai bio-oil hasil pirolisis biomassa telah 

banyak dilakukan. Bio-oil yang dihasilkan dari proses pirolisis dapat 

digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin, turbin dan boiler. Tetapi, jika 

bio-oil diproses lebih lanjut dengan proses ekstraksi cair-cair maka akan 

mengurangi sifat korosif dari bio-oil serta diperoleh bahan-bahan kimia salah 

satunya yaitu fenol. Penelitian mengenai ekstraksi senyawa fenol dari bio-oil 

masih sangat sedikit. Selain itu banyak penelitian yang belum mengkaji 

tentang pemodelan termodinamika pada kesetimbangan cair-cair proses 

ekstraksi fenol dari bio-oil. 

Dalam mendesain kolom ekstraksi diperlukan berbagai informasi 

diantaranya adalah data kesetimbangan cair-cair (Liquid-liquid Equilibrium). 

Model termodinamika seperti EoS atau activity coefficient digunakan untuk 

mengkorelasi data-data eksperimen tersebut untuk memperoleh parameter 

interaksi yang optimal. Dengan parameter yang optimal dapat digunakan 
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untuk memprediksi data kesetimbangan cair-cair sehingga dihasilkan grafik 

kesetimbangan yang digunakan untuk mendesain kolom ekstraksi  (Hartanto, 

2014). Kajian pemodelan pada kesetimbangan cair-cair diantaranya adalah 

NRTL, e-NRTL, UNIQUAC, dan UNIFAC. Model pendekatan UNIFAC 

merupakan model pendekatan yang didasarkan pada kontribusi dari 

fungsional grup. Model ini merupakan pengembangan dari model UNIQUAC 

dengan memodifikasi interaksi antara komponen menjadi interaksi antara 

grup fungsional penyusun sistem. Pemodelan ini digunakan untuk 

memperkirakan kesetimbangan fasa jika data eksperimen tidak tersedia. 

Mengingat pentingnya pemodelan termodinamika pada proses 

ekstraksi cair-cair ini serta harga dan manfaat fenol dalam dunia industri, 

maka penelitian ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dari data 

kesetimbangan tersebut, akan diperoleh kondisi optimum dimana ekstrak 

yang didapatkan pada proses ekstraksi senyawa fenol dari bio-oil hasil 

pirolisis tempurung kelapa menghasilkan rendemen yang paling besar. Data 

kesetimbangan cair-cair dari komponen-komponen senyawa pada sistem yang 

dipakai dapat digunakan dalam perancangan alat pada proses pemisahan. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini meliputi : 

1. Bahan baku yang digunakan adalah bio-oil hasil pirolisis tempurung 

kelapa. 

2. Variabel yang digunakan adalah temperatur operasi, kecepatan 

pengadukan, dan jenis pelarut. 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh suhu terhadap rendemen dan koefisien distribusi 

pada proses ekstraksi cair-cair senyawa fenol dari bio-oil  hasil pirolisis 

tempurung kelapa. 

2. Bagaimana pengaruh kecepatan pengadukan terhadap rendemen dan 

koefisien distribusi pada proses ekstraksi cair-cair senyawa fenol dari bio-

oil  hasil pirolisis tempurung kelapa. 
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3. Bagaimana pengaruh jenis pelarut terhadap rendemen dan koefisien 

distribusi pada proses ekstraksi cair-cair senyawa fenol dari bio-oil  hasil 

pirolisis tempurung kelapa. 

4. Bagaimana pemodelan kesetimbangan cair-cair pada ekstraksi fenol dari 

bio-oil hasil pirolisis tempurung kelapa dengan pemodelan UNIFAC. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh suhu terhadap rendemen dan koefisien distribusi 

pada proses ekstraksi cair-cair senyawa fenol dari bio-oil  hasil pirolisis 

tempurung kelapa. 

2. Mengetahui pengaruh kecepatan pengadukan terhadap rendemen dan 

koefisien distribusi pada proses ekstraksi cair-cair senyawa fenol dari bio-

oil  hasil pirolisis tempurung kelapa. 

3. Mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap rendemen dan koefisien 

distribusi pada proses ekstraksi cair-cair senyawa fenol dari bio-oil  hasil 

pirolisis tempurung kelapa. 

4. Mengetahui pemodelan kesetimbangan cair-cair pada ekstraksi fenol dari 

bio-oil hasil pirolisis tempurung kelapa dengan pemodelan UNIFAC. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Bio-oil merupakan salah satu sumber energi alternatif terbarukan yang 

dapat digunakan sebagai pengganti energi berbahan fosil. Bio-oil 

mengandung senyawa fenol sebagai komponen utama. Fenol dapat 

menyebabkan korosi pada mesin sehingga perlu dihilangkan. Fenol dapat 

dipisahkan dari bio-oil dengan metode ekstraksi cair-cair. Dengan diambilnya 

fenol dari bio-oil, maka dapat meningkatkan kualitas bio-oil, serta 

mendapatkan fenol yang memiliki nilai jual tinggi. Dari hasil korelasi 

parameter dengan menggunakan pemodelan UNIFAC diharapkan dapat 

diaplikasikan dalam perancangan kolom distilasi. Kajian pemodelan ekstraksi 

cair-cair dengan pendekatan UNIFAC juga diharapkan dapat mejadi salah 
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satu sumber penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut dengan menggunakan 

pemodelan-pemodelan lain.  


