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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Biodiesel merupakan pengganti bahan bakar fosil sebagai sumber alternatif 

yang berasal dari minyak nabati, lemak hewan maupun minyak jelantah yang ramah 

lingkungan dengan memiliki keunggulan tidak beracun. Secara kimia, biodiesel 

adalah mono alkil ester yang diproses dengan metode transesterifikasi antara 

trigliserida yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol 

rantai pendek terutama metanol (Krawczynk, 1996) atau kombinasi esterifikasi-

transesterifikasi (Goebitz, 1999). Selama ini sintesis biodiesel menggunakan katalis 

homogen. Katalis ini memiliki beberapa kerugian dalam penggunaannya seperti 

sulitnya pemisahan produk dengan katalis yang dapat menimbulkan limbah 

berbahaya bagi lingkungan. 

 Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai material dalam 

pembuatan biodiesel adalah jarak pagar. Jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini dapat 

bertahan di daerah kering dan memiliki kandungan minyak non-edible sekitar 35% 

(Goebitz,1999). Jarak pagar (Jatropha curcas L.) perlu diperhitungkan menjadi 

bahan mentah untuk proses produksi biodiesel yang potensial. Dibandingkan 

dengan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biodiesel seperti biji 

bunga matahari, jarak kepyar, maupun kacang tanah, maka tanaman jarak pagar ini 

tidak dapat dimakan atau beracun sehingga tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku pembuatan biodiesel. 

 Proses pembuatan biodiesel dengan menggunakan katalis yang umum 

dilakukan adalah dengan menggunakan katalis basa dengan cara mereaksikan 

minyak nabati dengan metanol dan NaOH sebagai katalis. Reaksi minyak nabati 

dengan metanol dapat memutuskan trigliserida dari rantai karbon panjang yang 

terdapat pada minyak nabati yaitu minyak jarak pagar dan ini menyebabkan 

viskositasnya bisa berkurang. Proses pemindahan alkohol dari ester oleh alkohol 
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lain merupakan tahapan tiga reaksi reversibel. Tahap pertama merupakan konversi 

trigliserida menjadi digliserida kemudian konversi kedua digliserida menjadi 

monogliserida, selanjutnya monogliserida menjadi gliserin, dan proses ini disebut 

transesterifikasi (Joelianingsih, 2008). Proses transesterifikasi mensyaratkan kadar 

keasaman minyak sebelum diproses harus rendah (<1 mg KOH/gram minyak). 

Tingginya kandungan asam lemak bebas biji jarak pagar (Jatropha curcas L.) dapat 

menyebabkan kerusakan pada mesin. Menurut Goebitz (1999) kriteria tersebut sulit 

dipenuhi minyak jarak pagar (Jatropha curcas L.), karena kadar keasamannya 

berkisaran 63,84 mg KOH/gram minyak.  

 Teknologi produksi biodiesel yang berkembang saat ini dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu proses enzimatis, proses menggunakan katalis 

dan proses tanpa katalis. Penelitian sebelumnya meneliti tentang pembuatan 

biodiesel secara dua tahap yang telah diperkenalkan, yaitu mengunakan perlakuan 

awal dengan air subkritis dan penambahan katalis asam (Lucky, 1959). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan awal dengan air subkritis 

terhadap biomassa menunjukkan kenaikan dua kali lipat dalam jumlah lipid netral 

yang diekstrak. Namun proses ini memerlukan waktu yang lama dan biaya mahal 

karena menggunakan dua tahap proses, sehingga tidak layak produksi dalam sekala 

industri. Kemudian berlanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia 

dkk. (2013) pembuatan biodiesel dari dedak padi tanpa katalis dengan metode air 

dan etanol subkritis. Hasil penelitian tersebut didapatkan % crude biodiesel 

recovery terbaik yaitu 96,96% dan nilai yield tertinggi yang didapatkan sebesar 

62,04%. Pada penelitian Farobie dan Matsumura (2015) didapatkan hasil bahwa 

FAME meningkat dengan suhu dan waktu reaksi. Hasil tertinggi biodiesel (100% 

berat) diperoleh dengan transesterifikasi dengan metanol superkritis dalam waktu 

reaksi singkat 10 menit pada 350oC dan rasio molar minyak terhadap metanol 1:40 

pada tekanan reactor 20 Mpa. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu 

perlunya safety treatment karena dalam prosesnya melibatkan suhu dan tekanan 

tinggi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanchez dkk. (2015) dilakukan 

produksi biodiesel dalam kondisi subkritis menggunakan sejumlah kecil katalis 
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basa. Transesterifikasi metanol subkritis merupakan suatu untuk menghasilkan 

biodiesel tanpa menggunakan katalis dengan temperatur dan tekanan dibawah 

metode metanol superkritis. Didapatkan hasil penelitian bahwa kadar kandungan 

ester sebesar 90% berat dicapai dengan MeOH:rasio molar minyak yaitu 24:1, 

konsenterasi katalis 8,7mM (0,12% berat), temperatur 150oC, 1 jam reaksi dan pada 

tekanan 10 bar. Sedangkan untuk kandungan ester tertinggi yaitu 94,7% berat 

dicapai pada temperatur 220oC, tekanan 36 bar dan waktu reaksi selama 4 jam. 

 Dalam penelitian ini digunakan metode yang sama yaitu transesterifikasi 

metanol subkritis tanpa menggunakan katalis. Metode ini dipilih dengan 

mengkombinasikan waktu reaksi dan temperatur yang variatif, dengan harapan 

dapat mengetahui optimasi pembuatan biodiesel (bio-solar) yang disintesis dari 

minyak jarak pagar (Jatropha curcas L.). Dengan mengetahui optimasi pembuatan 

biodiesel (bio-solar) yang disintesis dari minyak jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

dapat mengetahui efesiensi jika nantinya dilakukan produksi dalam skala industri 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif ekonomis dan ramah 

lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut, untuk 

mendapatkan suatu metode pembuatan biodiesel yang menguntungkan serta 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dari permasalahan yang ada, maka penelitian 

produksi biodiesel dari minyak jarak pagar (Jatropha curcas L.) melalui metode 

subkritis (Non-catalytic Transesterification) perlu dilakukan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh rasio minyak dan metanol terhadap yield dan 

kandungan biodiesel yang diproduksi dari tanaman jarak pagar (Jatropha 

curcas L.) ? 

2. Bagaimana pengaruh temperatur terhadap yield dan kandungan biodiesel 

yang diproduksi dari tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) ? 

3. Bagaimana pengaruh waktu reaksi terhadap yield dan kandungan biodiesel 

yang diproduksi dari tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) ? 
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1.3  Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh rasio minyak dan metanol terhadap yield dan 

kandungan biodiesel yang diproduksi dari tanaman jarak pagar (Jatropha 

curcas L.). 

2. Mengetahui pengaruh temperatur terhadap yield dan kandungan biodiesel 

yang diproduksi dari tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.). 

3. Mengetahui pengaruh waktu reaksi terhadap yield dan kandungan biodiesel 

yang diproduksi dari tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.). 

 

1.4  Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Reaktor yang digunakan merupakan reaktor tipe proses batch. 

2. Faktor yang diteliti yaitu analisa nilai yield dan kandungan produk biodiesel 

dari biji jarak pagar (Jatropha curcas L.). 

3. Pengujian yang dilakukan meliputi analisa FFA (Free Fatty Acid) dan GC 

(Gas Chromatography). 

 


