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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Emisi Gas Buang dan Pemanasan Global 

Saat ini bahan bakar fosil merupakan sumber energi utama bagi dunia. 

Emisi gas buang dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut memicu terjadinya 

pencemaran lingkungan dan juga pemanasan global. Senyawa yang terkandung 

dari emisi gas buang adalah karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2),  

berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NOx) dan sulfur (SOx). 

Bahan bakar tertentu seperti hidrokarbon dilepaskan ke udara karena adanya 

penguapan dari sistem bahan bakar. Pembentukan gas buang tersebut terjadi 

selama pembakaran bahan bakar solar di dalam mesin (Syahril, 2009).  

Saat ini emisi CO2 global hasil bahan bakar fosil diperkirakan 30-40%. 

Emisi CO2 sudah lama terakumulasi di udara dan konsentrasinya terus naik 

sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karena kenaikan emisi CO2  

maka terjadi mekanisme pemanasan kembali secara sendiri oleh karena itu, suhu 

global diperkirakan naik 1,5oC sampai 5,8oC. Kenaikan suhu yang yang sangat 

tajam dapat mengakibatkan beberapa perubahan seperti perpindahan daerah 

penyakit tropis, pencairan es di kutub maupun naiknya permukaan laut sebesar 9-

88 cm. Penurunan jumlah emisi gas buang yang berbahaya dapat dilakukan 

dengan penghematan bahan bakar fosil atau dengan menggunakan sumber energi 

bebas karbon dan ramah lingkungan (Gupta dan Demirbas, 2010). 
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2.2 Biodiesel 

Biodiesel didefinisikan  sebagai bahan bakar  terdiri dari mono-alkyl  ester 

dari lemak  rantai  panjang  asam  berasal  dari  minyak  nabati  atau  lemak  

hewan. Biodiesel  tergolong  bahan  bakar  yang dapat  lebih ramah lingkungan 

karena sebagian besar diproduksi  dari  hasil  pertanian antara lain jarak pagar  

(jatropha  curcas),  kelapa  sawit,  kedelai,  jagung, dan  juga  bisa  dari  lemak 

hewan (Ritonga, 2011).  

Bila dibandingkan dengan bahan bakar solar, biodiesel memiliki beberapa 

kelebihan yaitu berupa sifatnya yang dapat diperbaharui dan tidak beracun 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar altenatif untuk mengatasi 

permasalahan keterbatasan sumber energi yang berasal dari fosil. Dengan 

memproduksi biodiesel, negara pengimpor minyak seperti indonesia memiliki 

peluang untuk mengurangi impor di tengah tingginya harga minyak mentah 

(Nilawati, 2012). Keuntungan lain dari biodiesel itu sendiri yaitu; 

1. Merupakan bahan bakar yang mudah terdegradasi secara alami oleh 

mikroorganisme (biodegradable). Pencemaran akibat tumpahnya biodiesel 

pada tanah dan air bisa teratasi secara alami. 

2. Mempunyai nilai angka setana yang tinggi berkisar antara 57 – 62 sehingga 

efisiensi pembakarannya lebih baik.  

3. Menurunkan keausan ruang piston karena sifat pelumasan bahan bakar yang 

bagus (kemampuan untuk melumasi mesin dan sistem bahan bakar).  
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4. Biodiesel dapat diperbaharui (renewable) karena diproduksi dari bahan 

pertanian. Biodiesel bisa diproduksi di pedesaan dalam bentuk skala kecil dan 

menengah, sehingga dapat meningkatkan nilai produk pertanian Indonesia.   

5. Menurunkan ketergantungan suplai minyak dari negara asing dan fluktuasi 

harga.  

6. Biodiesel mampu mengeliminasi efek rumah kaca.  

7. Biodiesel memiliki bilangan asap (smoke number) rendah (Havendri, 2008). 

Biodiesel yang memiliki kadar 100% dari yang digunakan dalam bahan bakar 

mesin diesel biasanya dapat ditulis dengan B100, penulisan tersebut menunjukkan 

bahwa biodiesel tersebut murni mengandung mono-alkil ester. Spesifikasi 

biodesel yang dikeluarkan oleh pertamina dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Biodiesel yang Digunakan 

Parameter  Satuan  Hasil  Spesifikasi  Metode 

Uji 

Massa jenis pada 

40 oC 

kg/m3 857 850 - 890 ASTM D 

1200 

Massa jenis pada 

15 oC 

kg/m3 874 - ASTM D 

1298 

Viskositas 

kinematik pada  

40 oC 

mm2/s  4,5 2,3 - 6,0 ASTM 

D445  

Angka setana Min 60 51,0 ASTM 

D613 

Titik nyala  oC, Min  145 100 ASTM 

D93 

Titik kabut oC, Min 16 18 ASTM 

D2500 

Residu karbon     

100% sampel %massa, Max 0,004 0,05 ASTM 

D4530 

10% ampas 

distilasi 

 0,02 0,3  

Air dan sedimen %volume,Max <0,05 0,05 ASTM 

D2709 

Temperatur 

distilasi 90% 

oC, Max 349 360 ASTM 

D1160 

Belerang mg/kg, Max 2,1 50 ASTM 

D5453 

Fosfor mg/kg, Max ND 4 AOCS Ca 

12-55 

Angka asam mg-KOH/g, 

Max 

0,31 0,5 ASTM 

D664 

Gliserol bebas % massa, Max 0,009 0,02 AOCS Ca 

14-56 

Gliserol total % massa, Max 0,15 0,24 AOCS Ca 

14-56 

Kadar ester metil % massa, Min 99,5 96,5 Calculated 

Angka iodium g-I2/100 g, 

Max 

45,5 115 AOCS Cd 

1-25 

Kestabilan osidasi :     

Periode induksi 

metode rancimat 

menit, Min 760 480 EN 15751 

Warna ASTM Max 0,8 2,0 ASTM 

D1500 

Monogliserida  % massa, Max 0,5 0,8 AOCS Cd 

11-57 

Sumber : PT. PERTAMINA (PERSERO), 2016 
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2.3 Bahan Bakar Diesel (Solar) 

Minyak solar merupakan bahan bakar minyak hasil sulingan dari minyak 

bumi mentah, bahan bakar  ini mempunyai warna kuning  coklat  yang  jernih. 

Minyak solar ini digunakan sebagai bahan bakar pada semua jenis motor diesel 

(Sudik, 2013). Bahan bakar solar tersusum atas ratusan rantau karbon yang 

berbeda, yaitu pada rentang 12 sampai 18 rantai karbon. Hidrokarbon yang 

terdapat dalam minyak solar meliputi parafin, naftalen, olefin dan aromatik 

(mengandung 24% aromatik berupa benzena, toluena, xilena dan lain lain), 

dimana temperatur penyalaannya akan menjadi lebih tinggi dengan adanya 

hidrokarbon volatil yang lebih banyak (Sebayang, 2013). Syarat-syarat 

penggunaan solar sebagai bahan bakar harus memperhatikan kualitas  solar,  

antara  lain  adalah  sebagai  berikut:   

1. Mudah  terbakar,  artinya waktu  tertundanya pembakaran harus  

pendek/singkat,  sehingga  mesin  mudah dihidupkan. 

2. Tetap encer pada suhu dingin (tidak mudah membeku). 

3. Kekentalan, berkait dengan syarat melumas dalam arti  solar  harus memiliki  

kekentalan  yang  baik  sehingga mudah  untuk  dapat  disemprotkan  oleh  

injektor  

Spesifikasi solar  yang dikeluarkan oleh pertamina dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Spesifikasi Solar yang Digunakan 

Parameter  Satuan  Metode Uji Spesifikasi  Hasil  

Densitas pada 15 oC Kg/m3 ASTM D 1298-99 815-860 845,3 

Distillation : 

90 % vol. evap. 
oC ASTM D 86-11a Max. 370 364,8 

Angka Setana - ASTM D 976-11 Min. 45 53,8 

Titik Nyala PMcc oC ASTM D 93-11 Min. 52 65,0 

Water Content ppm ASTM D 6304-07 Max. 500 114,2 

Sulphur Content  % wt ASTM D 4294-10 Max. 0,25 0,192 

Visc. Kin at 40 oC mm2/s ASTM D 445-11a 2,0 - 4,5 3,327 

Cu. Strip Corrosion, 

3 hrs at 100 oC 
Merit ASTM D 130-10 Max. Class 1 Class 1A 

Color ASTM Unit ASTM D 1500-07 Max. 3,0 
L2,5 

(2,3) 

Appearance  - 

TKI MU C-

011/F14433/2013-

SO 

Bright & 

Clear 

Bright & 

Clear 

Sumber : PT. PERTAMINA (PERSERO), 2016 

 

2.4 Biosolar 

 Pada umumnya biodiesel tidak dapat langsung dipergunakan sebagai bahan 

bakar mesin diesel. Biodiesel murni (tanpa campuran solar) biasa dikenal dengan 

istilah B100 hanya dapat digunakan pada mesin setelah mesin dimodifikasi. 

Penggunaan biodiesel murni (B100) pada mesin yang tidak termodifikasi dapat 

menyebabkan beberapa hal negatif seperti korosi pada injektor dan tangki bahan 

bakar, pelunakan karet-karet seal, penigkatan kebutuhan daya pemompaan, 

penyumbatan injektor bahan bakar, dan penyumbatan pipa/filter bahan bakar 

akibat pertumbuhan bakteri (Haryono dan Marliani, 2014). Salah satu cara untuk 

mengatasi hal tersebut yaitu  dengan melakukan pencampuran antara minyak solar 

dan biodiesel.  

 Biodiesel yang sudah dicampur dengan minyak solar  biasanya dikenal 

dengan istilah B5, B10, B15, dan B20 tergantung pada persentase biodiesel yang 

digunakan. Misalnya B5, angka 5 dibelakang huruf B berarti 5% biodiesel 
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ditambah 95% solar (Havendri, 2008). Pada umumnya konsentrasi tertinggi yang 

sudah dioperasikan secara komersial adalah B20. Biosolar dapat digunakan 

sebagai bahan bakar mesin diesel jika memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Standar dari spesifikasi biosolar yang dikeluarkan pertamina dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

 

Sumber : PT. PERTAMINA (PERSERO), 2016 

 

Karakteristik Satuan 
Batasan Metode Uji 

Min Maks ASTM 

   Angka Setana  - 45 - D613  

Berat Jenis @ 15 oC kg/m3 820 860 D 4052 / D 1298 

Viskositas @ 40 oC mm2/sec 2,0 4,5 D 445 

Kandungan Belerang % m/m - 0,05 D 2622 / D 4294  

Distilasi  : 

Temp. @ 90 %  

Temp. @ 95 %  

Titik Didih Akhir 

oC 
oC 
oC 

- 

- 

- 

340 

360 

370 

D 86 

Titik Nyala oC 52 - D 93 

Titik Tuang oC - 18 D 97 

Residu Karbon % m/m - 0,3 D 4530 

Kandungan Air mg/kg - 500 D 6304  

Stabilitas Oksidasi gr/m3 - 25 D 2274 

Biological Growth - Nihil  

Kandungan FAME  % v/v - 10  

Kandungan metanol 

& etanol 

% v/v Tak terdeteksi D 4815 

Korosi Bilah 

Tembaga 

merit - Kel

as 1 

D 130 

Kandungan Abu % m/m - 0,01 D 482 

Kandungan Sedimen % m/m - 0,01 D 473 

Bilangan Asam Kuat mg 

KOH/gr 

- 0 D 664 

Bilangan Asam Total  mg 

KOH/gr  

- 0,3 D 664 

Penampilan Visual - Jernih & 

Terang 

 

Warna No. 

ASTM 

- 1,0 D 1500 

Tabel 2.3 Spesifikasi Biosolar yang Digunakan 
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2.5 Teknologi Pencampuran Biodiesel dan Minyak Solar  

 Pada umumnya teknologi pencampuran biodiesel dan minyak solar dibagi 

menjadi 3 (dua) metoda sebagai berikut 

2.5.1 Mixing  

Mixing adalah  peristiwa  menyebarnya  bahan-bahan  secara  acak  dimana  

bahan yang  satu  menyebar  ke  dalam  bahan  yang  lain  dan  sebaliknya,  

sedang bahan-bahan  tersebut  sebelumnya  terpisah  dalam  dua  fase  atau  lebih 

(Geankoplis, 1993). Tujuan operasi pengadukan yang utama adalah terjadinya 

pencampuran. Pencampuran merupakan operasi yang bertujuan mengurangi 

ketidaksamaan kondisi, suhu, atau sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan.  

Mixing tank yang digunakan dalam penelitian menggunakan gelas beaker 

berukuran 500 mL. Jenis pengaduk yang digunakan yaitu impeler propeler 

berdiameter 5 cm. Impeller pada alat mixing ini diletakkan 1/6 dari dasar cairan 

(Geankoplis, 1993). Pemanasan dapat dilakukan menggunakan hot plate dengan 

sensor suhu untuk menjaga suhu agar tetap konstan. Gambar 2.1 berikut 

merupakan gambar alat mixing yang digunakan 
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Gambar 2.1 Desain Mixing Tank 

 

Dasar dari desain mixing tank adalah dengan memperhatikan jenis fluida 

dan sifat fisik dari fluida tersebut. Dari Gambar 2.1 menunjukkan bahwa H = 

Tinggi dari cairan dalam bejana, Dt = diameter bejana, d = diameter impeler. 

Untuk impeller radial mempunyai standar yakni 0.3 ≤ d/Dt, ≤ 0.6 (Walas, 1990). 

Berdasarkan data dari ukuran gelas beaker 500 mL yang memilki diameter dalam 

8,9 cm, maka diameter impeller yang digunakan harus memenuhi ≤0,6. 

Berdasarkan perhitungan maka d/Dt (5/8,9) adalah 0,56 jadi memenuhi ≤0.6 

(Walas, 1990). 

Pemilihan jenis impeler three-bladed mixing impeller yang memeliki aliran 

radial dilakukan berdasarkan karakteristik dari viskositas bahan yang digunakan 

yaitu memiliki viskositas yang kurang dari 4000 cp dengan kecepatan putaran 

hingga 1800 rpm (Walas, 1990). 
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2.5.2 Metode  Injeksi  Biodiesel  pada  Pipa  BBM  yang Disalurkan ke 

Tangki 

 Metode  injeksi  dilakukan  dengan menambahkan  biodiesel  ke  dalam  

suatu  aliran  bahan bakar  minyak  jenis  minyak  solar  di  dalam  pipa  atau 

selang  penyaluran,  sehingga  biodiesel  dan  minyak solar  tercampur  oleh  

pergerakan  turbulensi  di  dalam pipa  yang  yang  digunakan  untuk  mengalirkan  

bahan bakar  ke  dalam  suatu  tangki.  Metode  ini  umumnya dilakukan di Depo 

yang mempunyai tangki biodiesel dan minyak solar (Direktorat Bioenergi-DJ 

EBTKE, 2013). 

2.5.3 Metode  Pencampuran Splash  Biodiesel  pada  tangki  

 Pencampuran Splash pada tangki dilakukan dengan cara memasukkan  

biodiesel  pada  bagian  atas  tangki yang telah  terisi minyak  solar.  Prinsip  dari  

pencampuran  ini adalah  memanfaatkan  perbedaan  densitas  dari biodiesel dan 

minyak  solar. Biodiesel memiliki densitas yang lebih besar sehingga pada saat 

dituangkan di atas minyak  solar,  biodiesel  bergerak  ke  bawah  sehingga terjadi  

pencampuran. 

 Kelebihan  dari  metode pencampuran ini yaitu sistem operasinya yang 

mudah dan  tidak  memerlukan  penambahan  fasilitas  pada infrastruktur  yang  

sudah ada. Metode pemcampuran Splash juga memiliki kelemahan yaitu tingkat 

homogenitas campuran yang dihasilkan kurang merata (Direktorat Bioenergi-DJ 

EBTKE,2013). 
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2.6 n-Butanol 

 Butanol adalah salah satu dari kelompok “alkohol fusel”, yang memiliki lebih 

dari dua atom karbon dan mudah larut dalam air. Produksi n-butanol sebagian 

besar digunakan pada pembuatan resin urea, formaldehid dan plasticizer dibutil 

pthalat. Penggunaan n-butanol dalam industri dan penelitian telah banyak 

dilakukan, diantaranya: 

1. Bahan pelarut (solvent) 

2. Pembuatan pernis nitoselulosa 

3. Pembuatan minyak rem  

4. Bahan ekstraksi pembuatan antibiotik, vitamin, hormon 

5. Bahan pelarut ekstraksi minyak  

n-Butanol mempunyai panas laten penguapan yang sangat rendah sehingga 

dapat menurunkan ignition delay dari compreessin diesel machine dibandingkan 

etanol dan metanol (Yilmaz, 2014). 

2.6.1 Sifat Kimia n-Butanol 

 n-Butanol atau n-butil alkohol atau normal butanol adalah alkohol primer 

dengan struktur 4-karbon, dan memiliki rumus kimia C4H9OH. Isomernya antara 

lain iso-butanol, 2-butanol, dan tert-butanol. n-Butanol merupakan senyawa 

organik yang memiliki ikatan hidrogen, sehingga senyawa ini mempunyai titik 

didih yang tinggi (Halimatuddahliana, 2004).  
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2.6.2 Sifat Fisika n-Butanol 

 Sifat-sifat fisika n-butanol meliputi titik didih, titik beku, spesifik gravity, 

viskositas, kalor jenis, panas penguapan, panas pembakaran, temperatur kritis, 

tekanan laitis, dan lain-lain dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.4 Sifat Fisik n-Butanol 

Parameter Sifat Fisika Nilai 

Berat molekul (gr/mol) 74,12 

Titik didih pada 1 atm (oC) 117,73 

Titik beku (oC) -89,3 

Spesifik gravity pada 20oC 0,8098 

Indeks bias 1,3993 

Viskositas pada 40oC, mm2/s 2,95 

Kalor jenis pada 20oC, kal/g 0,559 

Panas penguapan, kal/g 141,3 

Panas pembakaran, kkal/g 8,62 

Temperatur kritis, oC 287 

Tekanan kritis, atm 48,4 

Titik nyala, oC 32 

Kelarutan dalam air pada 30oC, % berat 7,1 

Kelarutan air pada n-butanol pada 30oC, % 

berat 

20,6 

Titik didih, oC 92,7 

     Sumber : Halimatuddahliana, 2004 

 

2.7 Analisa Karakterisasi Biosolar  

2.7.1 Viskositas 

Viskositas merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi 

fluida terhadap alirannya karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah 

dari suatu  tempat ke tempat yang lain. Pada umumnya viskositas minyak nabati 

jauh lebih tinggi dibandingkan solar sehingga biodiesel turunan minyak nabati 

masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti 

solar.Viskositas suatu fluida (cairan) dapat diukur dengan Viscometer Ostwald 
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ataupun vicometer batch dan pengukuran ini merupakan viskositas kinematik 

(Sebayang, 2013). 

2.7.2 Densitas  

Densitas atau berat jenis fluida adalah suatu perbandingan antara massa 

suatu zat dengan volumenya. Densitas adalah salah satu variabel untuk 

menentukan kerapatan suatu fluida (𝜌) dan dapat didefenisikan sebagai massa per 

satuan volum. Densitas dihitung dengan persamaan (1) (Sudoryono ,2005).  

𝜌= (m/Vt) + 0,0012 

Dimana :m = massa (gram )  

  Vt = volume sampel pada 40oC 

2.7.3 Angka setana 

Angka  setana  menunjukkan  seberapa  cepat  bahan  bakar  mesin  diesel 

yang  dapat  diinjeksikan  keruang  bahan  bakar  agar  terbakar  secara  spontan. 

Angka  cetana  dari  minyak  diesel  konvensional  dipengaruhi  oleh  struktur 

hidrokarbon  penyusun.  Semakin  rendah  angka  cetana  maka  semakin  rendah 

pula  kualitas  penyalaan  karena  memerlukan.  suhu  penyalaan  yang  lebih  

tinggi ( Ritonga, 2011).   

2.7.4 Titik Nyala 

Titik Nyala dari cairan mudah terbakar adalah suhu terendah dimana  

bahan  bakar  tersebut mudah  terbakar  ketika  bereaksi  dengan  udara.Bila nyala 

terus terjadi secara terus menerus,maka suhu tersebut dinamakan  titik bakar (fire  

point).  Titik  nyala  yang  terlampau  tinggi  dapat  meneyebabkan  timbulnya 

denotasi yaitu ledakan kecil yang tejadi sebelum bahan bakar masuk ruang bahan 

(1) 
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bakar.Hal ini juga dapat meningkatkan  resiko bahaya saat penyimpanan.Semakin 

tinggi  titik  nyala  dari  suatu  bahan  bakar  semakin  aman  penanganan  dan 

penyimpanan (Ritonga, 2011). 

2.8 Persamaan Andrade 

Viskositas fluida sangat bergantung pada suhu. Viskositas cairan menurun 

seiring dengan meningkatnya suhu sementara pada gas peningkatan suhu 

menyebabkan peningkatan viskositas (Tat dan Van Garpen, 1999). Persamaan 

Andrade didapatkan dari hasil korelasi antara suhu dengan viskositas, korelasinya 

dilihat pada persamaan (2) 

           

Dengan A dan B adalah konstanta dan T adalah suhu absolut. Konstanta A 

dan B dapat ditentukan jika viskositas campuran cairan diketahui. Korelasi 

persamaan Andrade dengan variabel suhu dapat dikembangkan menjadi lebih 

komples yaitu persamaan Andrade polinomial, seperti persamaan (3)  

 

Suhu dan kecepatan pengadukan memiliki pengaruh yang sama terhadap 

penurunan viskositas campuran. Apabila suhu dan kecepatan pengadukan semakin 

tinggi maka viskositas campuran yang dihasilkan semakin turun. Prediksi 

viskositas campuran yang dipengarui oleh suhu dapat digunakan persamaan 

Andrade, persamaan (2), oleh karena itu, untuk memprediksi viskositas campuran 

yang dipengarui oleh kecepatan pengadukan dapat dihitung melalui pendekatan 

empiris terhadap persamaan Andrade, seperti persamaan (4)  

 

(2) 
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Korelasi persamaan Andrade dengan variabel kecepatan pengaduk dapat 

dikembangkan menjadi lebih komples yaitu persamaan Andrade polinomial, 

seperti persamaan  (5) 

 (5) 2
)ln(

N

J

N

I
Hblend 


