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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya perindustrian di Indonesia akan menyebabkan kebutuhan 

bahan bakar fosil yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan bahan bakar 

alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai solusi. Pada umumnya sumber energi 

utama yang digunakan Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya berasal dari 

minyak bumi. Penggunaan minyak bumi yang terus meningkat, sekitar 7% per 

tahun menyebabkan Indonesia harus memenuhi kebutuhannya dengan cara impor 

(Sidjabat, 2013).  

Sehubungan dengan menurunnya sumber cadangan minyak bumi dan juga 

masalah lingkungan serta masalah diversifikasi energi maka perlu didapatkan 

energi alternatif sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan energi dalam negeri 

yaitu ketersediaan minyak bumi yang terus menipis. Biodiesel merupakan salah 

satu kandidat yang berpotensi sebagai substitusi dan/atau sebagai pencampur 

minyak solar karena karakteristiknya hampir sama dengan minyak solar/diesel dan 

sudah terbukti berdasarkan penelitian dan penggunaannya di beberapa negara 

(Tyson, 1998; Meher, 2004; Moser, 2009). Dalam aplikasinya biodiesel merupakan 

bahan bakar alternatif dalam perannya sebagai pengganti atau pencampur bahan 

bakar fosil berupa solar untuk kendaraan bermotor. 

Pengkodean pencampuran biodiesel dalam solar ditulis dengan huruf B 

diikuti dengan presentase biodiesel yang dicampurkan. Sebagai contoh B5, B10 

atau B15 yang berarti dalam campuran biodiesel dan minyak solar masing-masing 
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mengandung 5%, 10% dan 15% biodiesel. Dalam proses pencampuranbahan bakar 

minyak solar, biodiesel dapat dicampurkan langsung dalam berbagai rasio tanpa 

merusak atau memodifikasi mesin kendaraan. Pada realitanya pencampuran minyak 

solar dan biodiesel tidaklah semudah yang diperkirakan orang. Walaupun hanya 

mengatur konsentrasi dari campuran, tetapi dalam jumlah yang besar akan terjadi 

masalah bilatidak sesuai dengan seharusnya. Ribeiro (2007) menjelaskan bahwa 

biodiesel yang dihasilkan dari minyak nabati dan hewani pada umumnya memiliki 

densitas, viskositas, cloud point yang tinggi serta mimilki angka setana yang 

rendah. Proses pencampuran antara biodiesel dan solar penting dilakukan supaya 

dapat digunakan pada mesin sekarang ini. Pencampuran biodiesel dan solar 

merupakan salah satu metode yang dapat memenuhi physiochemical properties 

sesuai standar biosolar yang telah ditetapkan (Obed et al, 2015).  

Keunggulan biodiesel dibandingkan dengan bahan bakar solar yaitu 

memiliki angka setana (CN) yang cukup tinggi, dan pelumasan yang sangat baik. 

Dengan titik nyala yang relatif tinggi, biodegradabilitas tinggi dan toksinitas 

rendah, biodiesel dianggap sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dibanding 

dengan bahan bakar solar. Meskipun biodiesel memiliki banyak keunggulan, 

namun biodiesel masih memiliki beberapa kekurangan yaitu viskositas biodiesel 

menjadi lebih tinggi pada suhu rendah karena terjadinya kristalisasi metil ester 

minyak kelapa sawit. Pada suhu rendah, gel bahan bakar akan membeku di saluran 

bahan bakar sehingga akan menyumbat filter bahan bakar dan mengakibatkan 

tekanan injeksi bahan bakar yang lebih tinggi di operasi mesin pada suhu rendah 

sehingga dapat mematikan mesin (Mustafa, 1999). Oleh karena itu penggunaan 
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biodiesel saat ini tidak  bisa  digunakan  pada mesin diesel secara langsung. Apabila 

biodiesel murni  digunakan secara langsung pada mesin diesel dapat menimbulkan 

kerak pada mesin sehingga satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

dapat dilakukan pencampuran antara biodiesel dengan minyak solar. Menurut 

Haryono (2014), Pencampuran antara biodiesel dan solar adalah  suatu  proses  

pencampuran  untuk mendapatkan  produk  atau  umpan  yang  memenuhi 

persyaratan  atau  spesifikasi  yang  diperlukan.  

Pencampuran biodiesel dan solar yang dikembangkan di Indonesia sekarang 

ini hanya mencapai 20% volume atau yang sering disebut B-20. Oleh karena itu, 

dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut pencampuran biosolar untuk 

memenuhi persen volume 30% volume (B30). Metode pencampuran yang 

dikembangkan untuk saat ini adalah dengan memodifikasi mesin diesel dengan 

direct inject. Pencampuran biosolar secara direct inject dilakukan oleh Isik (2016), 

Sathiyamoorthi (2016), dan Qi (2011). Bahan bakar dimasukkan secara direct inject 

pada kendaraan bermotor belum memungkinkan dilakukan karena cara tersebut 

hanya dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, sehingga tidak efisien dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penyimpanan. Selain itu sistem direct inject 

mempunyai kelemahan yaitu memodifikasi mesin yang membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan cara lain yaitu pencampuran dengan 

mixing batch system agar dapat disimpan dengan waktu yang lebih lama daripada 

direct inject.  

Pencampuran biodiesel dan solar B30 perlu ditambahkan aditif karena pada 

rasio lebih dari 20% apabila disimpan terlalu lama biosolar tersebut akan memisah, 
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serta pada suhu rendah biodiesel tersebut akan terbentuk jel (agar-agar) pada mesin 

diesel (Sidjabat, 2013). Selain itu, pencampuran minyak solar dengan biodiesel 

seperti campuran yang tidak selalu homogen, pada temperatur rendah akan 

membentuk jel (agar-agar), adanya kandungan gliserol dan pembentukan polimer 

dari ester karena ikatan tidak jenuh (Sidjabat, 2013). Aditif berfungsi untuk 

membuat radikal bebas pada rantai karbon bahan bakar. Dengan adanya radikal 

bebas, maka akan semakin mudah rantai karbon tersebut untuk membuat cabang 

baru. Efek dari timbulnya cabang baru adalah meningkatnya nilai oktan/setana dan 

nilai kalor pada bahan bakar (Alagmantis, 1996). 

Penggunaan etanol dan metanol sebagai bahan aditif yang dicampurkan 

dengan biodiesel dan solar telah banyak dilakukan dalam sebuah penelitian yang 

telah terpublikasikan (Isik, 2016). Namun, dalam suatu penelitian lebih lanjut 

menjelaskan bahwa penambahan n-butanol lebih memiliki keunggulan jika 

dibandingkan dengan etanol dan metanol (Isik, 2016). Keuntungan dari n-butanol 

adalah memilki miscibility yang lebih baik dan stabilitas yang lama terhadap mesin 

diesel, heating value yang tinggi, dan lower heat vaporization yang lebih rendah 

dibandingkan dengan etanol dan metanol (Isik, 2016). Dalam penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa densitas, nilai kalor dan viskositas kinematik pada campuaran 

biodiesel (jatropha methyl ester) dengan n-butanol semakin menurun (Kumar dan 

Pali, 2016). 

Pencampuran biodiesel dan solar dipengaruhi oleh suhu mixing. Penelitian 

dilakukan oleh Selim, dkk (2015) pencampuran biodiesel dan solar dengan 

persentase biodiesel 0, 10, 20, 30, 50, dan 100% serta kondisi operasi pada suhu 15, 
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20, 40, 60, dan 75oC tanpa penambahan aditif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi temperatur maka densitas dan viskositas kinematik semakin 

menurun. Penelitian lain dilakukan oleh Haryono dan Marliani (2014) 

pencampuran biodiesel dan solar  dengan persentase biodiesel 5, 10, 15, 20, dan 25 

serta kondisi operasi pada suhu 55oC dan tanpa penambahan aditif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin besar formulasi pencampuran maka densitas dan 

viskositas semakin tinggi. Ali, dkk (2016) pencampuran biodiesel dan solar dengan 

berbagai formulasi yaitu B30DE2, B30DE6 serta kondisi operasi pada suhu kamar 

dan penambahan aditif dietil eter 2% dan 6%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin besar aditif yang digunakan maka viskositas dan densitas semakin 

menurun. Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa suhu berpengaruh 

terhadap viskositas dan densitas, sehingga penelitian dilakukan pada suhu 30, 45, 

60, dan 75oC 

Beberapa penelitian terdahulu mempelajari pencampuran dengan variasi 

suhu tanpa penambahan aditif. Selain itu beberapa penelitian juga menyebutkan 

bahwa pencampuran biosolar dengan penambahan aditif hanya dilakukan pada suhu 

kamar, sehingga perlu dikembangkan pencampuran dengan variasi suhu. 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penelitian yang 

mempelajari tentang pencampuran biosolar (B30) dengan penambahan aditif dan 

variasi suhu belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari pengaruh penambahan aditif n-butanol sebagai zat aditif dalam 

campuran B30 dengan variasi suhu. Dengan adanya penambahan aditif n-butanol 

dan suhu yang divariasikan diharapkan akan meningkatkan kualitas dari sifat fisik 
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dan kimia dari biosolar (B30). Hasil viskositas kinematik terendah nantinya akan 

diuji densitas, angka setana. Parameter tersebut penting untuk dipelajari karena 

viskositas dan densitas merupakan sifat fisik yang dapat diamati dan mempengaruhi 

ukuran partikel biosolar yang menunjukkan cepat atau lambatnya bahan bakar 

mengalir ke dalam pipa. Angka setana menunjukkan cepat atau lambatnya bahan 

bakar menyala jika diinjeksikan ke ruang pembakaran mesin. Ketiga parameter 

tersebut merupakan parameter yang seharusnya ada di dalam spesifikasi biosolar. 

Viskositas kinematik berbanding lurus dengan densitas dan berbanding terbalik 

dengan viskositas dinamik. Selanjutnya dilakukan scale-up agar dapat diterapkan 

pada industri. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Bahan bakar fosil yang semakin menipis menyebabkan krisis energi, 

sehingga perlu dikembangkan energi alternatif yaitu biosolar. 

2. Ketersediaan bahan baku biodiesel yang melimpah sebagai campuran 

biosolar (B30) dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, namun 

memiliki banyak kelemahan terutama sifat fisik dan kimia. 

3. Pembuatan biosolar (B30) pada rasio lebih dari 20% apabila disimpan 

terlalu lama akan memisah dan pada suhu rendah akan terbentuk jel 

sehingga membutuhkan aditif. 

4. Salah satu variasi yang sangat mempengaruhi adalah rasio suhu dan waktu. 
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1.3.  Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Solar yang digunakan adalah solar murni yang diperoleh dari Pertamina 

TBBM Semarang. 

2. Biodiesel yang digunakan adalah biodiesel kelapa sawit (CPO) yang 

diperoleh dari Pertamina TBBM Semarang. 

3. Aditif yang digunakan untuk meningkatkan karakterisitk pada pencampuran 

biodiesel dan solar adalah n-butanol. 

4. Konsentrasi aditif yang digunakan dalam biosolar (B30) menggunakan 

konsentrasi 7% dari campuran, kecepatan putaran 1750 rpm, dengan variasi 

waktu 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, dan 165 menit. 

5. Karakteristik biosolar yang diuji adalah nilai viskositas kinematik, densitas, 

dan angka setana. 

6. Parameter yang akan dipelajari adalah variasi suhu pada pencampuran 

biosolar terhadap viskositasnya, pemodelan korelasi antara viskositas dan 

suhu, serta melakukan scale-up. 

1.4. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan zat aditif n-butanol pada bahan bakar 

biosolar (B30) terhadap karakteristik bahan bakar yang dihasilkan? 

2. Bagaimana pengaruh waktu operasi terhadap biosolar (B30) yang 

dihasilkan? 

3. Bagaimana pengaruh variasi suhu dalam proses pencampuran biodiesel dan  

minyak solar (B30) menggunakan aditif n-butanol? 
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4. Bagaimana persamaan Walther, Andrade Linear, Andrade Polinomial, dan 

Vogel-Fulcher-Tamman (VFT) yang dihasilkan untuk memprediksi 

viskositas kinematik sebagai fungsi suhu? 

5. Bagaimana menentukan dan menghitung scale-up untuk membuat sebuah 

pilot plant dengan menggunakan data yang diperoleh dari eksperimen di 

laboratorium? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Mempelajari pengaruh penambahan n-butanol sebagai zat aditif dalam 

campuran biosolar (B30). 

2. Mempelajari pengaruh  waktu operasi terhadap kualitas biosolar (B30) yang 

dihasilkan. 

3. Mempelajari pengaruh suhu pada pencampuran biosolar (B30) dengan 

penambahan n-butanol sebagai aditif. 

4. Mempelajari Model Andrade linear dan polinomial untuk memprediksi 

viskositas kinematik sebagai fungsi suhu. 

5. Mempelajari scale-up untuk membuat sebuah pilot plant dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari eksperimen di laboratorium. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan dengan harapan memberi 

manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai bahan kajian atau 

informasi mengenai bahan aditif tambahan dan teknik dalam melakukan 

pencampuran biosolar (B30). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

 Mendapatkan pengetahuan tentang proses pada pencampuran 

biosolar (B30) serta kondisi operasi yang sesuai, serta bagaimana 

melakukan simulasi dengan Model Andrade sekaligus membuat 

scale-up. 

b. Bagi lembaga 

 Sebagai masukan atau referensi bagi lembaga tentang proses 

penambahan zat aditif dalam teknik pencampuran antara minyak 

solar dengan biodiesel (B30). 

 

 


