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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

PT. Semen Indonesia dalam melakukan revegetasi area bekas galian tambang 

kapur dengan penanaman dan perawatan pohon sebagai bentuk tanggung jawab 

untuk mengembalikan fungsi lahan bekas tambang batu kapur sehingga dapat 

bermanfaat secara ekologis dan ekonomis.. Kerja sama telah dilakukan sebanyak 

dua kali yakni pada tahun 2010 dan 2014. Pada tahun 2010 dilakukan penanaman 

area 23 hektar dengan jumlah 42.918 pohom terdiri dari pohon jati dan rimba 

campuran. Sedangkan pada tahun 2014 dilakukan penanaman pada area 7,7 hektar 

sebanyak 14.444 pohon yang terdiri dari pohon jati sebanyak 10.111 batang sebagai 

tanaman pokok, ditambah lagi tanaman rimba campuran berupa Johar, Mahoni dan 

Jarak Pagar sejumlah 4.333 pohon. Dengan alternatif penanaman jarak pagar ini 

akan membuka peluang pemanfaatan biji jarak pagar untuk produksi biodiesel 

sebagai bahan bakar alternatif yang dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan 

bahan bakar minyak bumi khususnya solar dan mengurangi ketergantungan bahan 

bakar fosil, yang bersih dan ramah lingkungan, dan merupakan energi terbarukan.  

Jarak pagar merupakan tanaman sumber energi terbarukan, mempunyai 

beberapa keunggulan antara lain, mudah dibudayakan, tahan kekeringan, dapat 

menahan erosi dan mampu mereklamasi lahan bekas tambang serta daunnya yang 

rimbun bermanfaat sebagai penyerap karbondioksida CO2 serta menghasilkan 

biodiesel. Pengembangan tanaman jarak pagar sebagai bahan baku biodeisel 

mempunyai potensi yang sangat besar karena menghasilkan minyak dengan 

produktivitas tinggi dengan kadar minyak dalam inti biji 54,2% atau sekitas 31,5% 

dari berat total biji (Syah, 2006). Daya tarik tanaman jarak pagar digunakan sebagai 

bahan baku energi terbarukan karena tersebar luas di kawasan tropis dan subtropis 

dan minyak yang dihasilkan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia sehingga tidak 

mengalami persaingan dengan minyak untuk pangan. Minyak jarak pagar dapat 

menggantikan minyak sawit untuk beragam aplikasi non-pangan. Minyak ini juga 
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berpotensi menggantikan minyak diesel karena cetane number pada minyak jarak 

pagar lebih tinggi dari pada minyak diesel (Syah,2006).  

Biodiesel adalah etil atau metil ester dari asam lemak yang dibuat dari minyak 

mabati. Biodiesel tidak mengandung unsur petroleum tetapi biodiesel dapat 

dicampur pada level apapun dengan minyak diesel untuk menghasilkan campuran 

biodeisel ataupun digunakan secara murni. Biodiesel memiliki bilangan setana yang 

lebih tinggi jika dicampur dengan minyak diesel. Hasil samping dari proses 

transesterifikasi (reaksi pembentukan biodeisel) menghasilkan gliserol yang juga 

memiliki nilai ekonomi. Secara umum, biosiesel memiliki lebih banyak keunggulan 

jika dibandingkan dengan bahan bakar mesin diesel biasa (Van Gerpen 

et.al,2004.;Knothe, et.al,2005). Biodiesel yang merupakan salah satu produk 

biomassa bisa menjadi solusi untuk memenuhi pasakon energi minyak bumi dan 

menganggulangi krisis energi. Sebagi bahan bakar alternatif biodiesel memiliki 

beberapa keunggulan yaitu ramah lingkungan karena biodiesel dapat mengurangi 

emisi gas buang karbon monoksida dan gas karbon dioksida dan bebas kandungan 

sulfur dibandingkan dengan energi fosil. Selain ketersediaannya yang terbatas, 

sumber energi fosil juga menghasilkan emisi yang membebani lingkungan. 

Produksi biodiesel saat ini masih kurang menguntungkan karena tingginya 

biaya ekstraksi dan konversinya (Kim dkk, 2017). Dalam pembuatan biodiesel 

penggunaan metode transesterifikasi secara langsung dapat dilakukan karena tidak 

membutuhkan energi dan suhu tinggi. Rekasi ini akan menghasilkan metil atau etil 

ester tergantung dengan jenis alkohol yang direaksikan. Reaksi transesterifikasi 

untuk memproduksi biodiesel adalah reaksi alkoholisis. Rekasi ini hampir sama 

dengan reaksi hidrolisis tetapi menggunakan alkohol. Rekasi ini bersifat reversible 

dan menghasilkan alkil ester dan gliserol.. Alkohol yang sering digunakan adalah 

metanol (Musa,2016). Sedangkan penggunaan etanol sangat jarang digunakan, 

tetapi penggunaan etanol pada pembuatan biodiesel ini dapat dihasilkan konversi 

biodiesel yang cukup tinggi yaitu 99,8% serta karena etanol dapat diproduksi dari 

bahan terbarukan (Ferrero dkk, 2016). Penggunaan Alkohol diberikan secara 

berlebih untuk memicu rekasi pembentukan produk (Khan,2002).  
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Pada penelitian pembuatan biodiesel satu tahap in situ dari yarrowia lipolytica 

Polg dengan menggunakan alkohol subkritis tanpa katalis telah berhasil 

dikembangkan dan menghasilkan konversi biodiesel yang cukup tinggi sebesar 

90%. Metode ini juga bisa digunakan pada pembuatan biodiesel dengan bahan baku 

minyak yang mempunyai kadar FFA yang tinggi. Sedangkan pada metode 

menggunakan kondisi superkritis memerlukan energi yang besar untuk 

menyediakan panas ke reaktor dan memerlukan safety reatment  karena 

menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Sehingga, pencarian metode paling 

tepat yang lebih efisien dan ramah lingkungan masih menjadi isu hangat untuk 

diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang harus 

diselesaikan adalah : 

1. Bagaimana pengaruh waktu reaksi terhadap FFA dan Yield biodiesel yang 

diproduksi dari minyak jarak pagar ? 

2. Bagaimana pengaruh temperatur terhadap FFA dan Yield biodiesel yang 

diproduksi dari minyak jarak pagar ? 

 

1.3 Tujuan 

Dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui pengaruh waktu reaksi terhadap kandungan biodiesel yang 

diproduksi dari minyak jarak pagar 

2. Mengetahui pengaruh temperature terhadap kandungan biodiesel yang 

diproduksi dari minyak jarak pagar 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut : 

1. Bahan utama yang digunakan untuk produski biodiesel adalah biji jarak 

pagar dari Kampus C UISI 

2. Kualitas biodiesel di uji dengan analisa FFA  
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3. Analisa Kemurnian biodiesel dilakukan menggunakan GC-MS tipe HP-

5MS Ultra Inert dengan capillary coloumn nomor Agilent 19091S-433UI 

4. Alkohol yang digunakan berupa etanol 99% merk SMART-LAB 


