
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini bahan bakar minyak bumi merupakan sumber energi utama 

yang digunakan di berbagai negara. Tingkat kebutuhan manusia akan bahan 

bakar seiring meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi 

semakin meningkat, dan sebagian besar sumber energi diperoleh dari minyak 

bumi. Akan tetapi cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil 

semakin menipis karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga 

seiring waktu akan habis  karena proses pembentukan minyak bumi memakan 

waktu yang lama yaitu berjuta-juta tahun. Untuk mengatasinya, perlu 

dilakukan penelitian akan bahan bakar minyak yang lebih alami, yang berasal 

dari alam. Salah satu alternatif sumber energi adalah biodiesel (metil ester) 

sebagai produk untuk menggantikan bahan bakar diesel dari sumber minyak 

nabati. Bahan dasar yang biasa digunakan untuk pembuatan biodiesel di 

antaranya minyak dari kedelai, minyak kelapa sawit, minyak biji jarak, 

minyak kelapa, minyak biji bunga matahari dan lain sebagainya. 

Biodiesel adalah jenis bahan bakar untuk menggantikan petroleum diesel 

dari sumber minyak nabati yang terdiri dari campuran monoalkil ester dan 

rantai panjang asam lemak dan berasal dari makhluk hidup. Dengan demikian 

bahan bakar ini tidak pernah habis.  

Apabila dibandingkan dengan bahan bakar diesel/solar, biodiesel bersifat 

lebih ramah lingkungan, dapat diperbarui (renewable), dapat terurai 
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(biodegradable), memiliki sifat pelumasan terhadap mesin piston karena 

termasuk kelompok minyak tidak mengering (non-drying oil), mampu 

mengeliminasi efek rumah kaca, dan kontinuitas ketersediaan bahan baku 

terjamin. Biodisel bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas 

buang yang jauh lebih baik dibandingkan diesel/solar, yaitu bebas sulfur, 

bilangan asap (smoke number) rendah, dan angka setana (cetane number) 

bekisar antara 57-62 sehingga efisiensi pembakaran lebih baik, terbakar 

sempurna (clean burning), dan tidak menghasilkan racun (nontoxic). 

(Setiawati & Edwar, 2012).  

Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat, baik dari industri pangan sampai rumah tangga. Minyak 

goreng yang sudah digunakan sebanyak tiga kali atau lebih pada dasarnya 

sudah tidak dapat dikonsumsi lagi, meskipun secara fisik masih dapat 

digunakan lagi, tetapi dapat menggangu kesehatan manusia, salah satunya 

yaitu bertambahnya kandungan kolesterol jahat yang akan mengakibatkan 

penyumbatan pembuluh darah dalam tubuh. (Nurwidayat & Ernawati, 2006) 

Minyak goreng bekas atau jelantah (waste cooking oil) bila tidak 

digunakan kembali biasanya dibuang begitu saja ke saluran pembuangan. 

Limbah yang terbuang ke pipa pembuangan dapat menyumbat pipa 

pembuangan, karena pada suhu rendah minyak maupun lemak akan membeku 

dan mengganggu jalannya air pada saluran pembuangan. Minyak bekas 

penggorengan dapat diolah kembali menjadi energi baru sebagai energi 

Pemurnian Dan Karakteristik…, Tya Kemala Adisty, Fakultas Teknik UMP, 2017



3 
 

 

biodiesel dengan melalui tahapan proses kimiawi dan pemanasan. (Nur & 

Zakia, 2014) 

Metode yang digunakan untuk merubah minyak jelantah ke biodiesel 

dengan cara transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi bertujuan untuk 

memecah trigliserida menjadi metil ester dan gliserol. Prinsip kerjanya yaitu 

merubah trigliserida menjadi metil ester, di samping itu mengunakan alkohol 

(methanol) dan katalis basa. Namun bahan baku yang digunakan pada reaksi 

transesterifikasi harus memiliki asam lemak bebas yang kecil (kurang dari 2 

%) untuk menghindari pembentukan sabun. Asam lemak bebas dapat bereaksi 

dengan katalis basa membentuk sabun, sehingga jumlah katalis yang 

dibutuhkan untuk proses transesterifikasi menjadi rendah. Karena sabun yang 

terbentuk akan menyulitkan dalam proses pencucian dan pemisahan biodiesel. 

(Pawoko, 2009) 

Metode pemurnian biodiesel yang biasa digunakan adalah water washing, 

yaitu pemurnian menggunakan air. Namun metode ini memiliki kelemahan 

yaitu memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. 

Karena itu diperlukan metode baru untuk memurnikan biodiesel yaitu dengan 

menggunakan metode dry washing yaitu pemurnian menggunakan adsorben. 

Kelebihan dari pencucian kering adalah waktu yang diperlukan lebih singkat, 

lebih ramah lingkungan, dan kualitas biodiesel yang dihasilkan lebih baik. 

(Destri & Nasrudin, 2013) 

Pada penelitian terdahulu oleh Ali Zibbeni dan Dyah Ayu R. pada tahun 

2009, dengan metode dry washing menggunakan adsorben magnesium silikat 
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(Mg3Si4O10(OH)2) dapat menggantikan peran air dalam menyerap impuritas 

dalam biodiesel. Magnesium silikat dapat menurunkan kadar gliserol dan 

sangat efektif untuk menghilangkan sabun. Serta magnesium silikat mampu 

menyerap sisa metanol dan sisa katalis dalam biodiesel. (Zibbeni & Dyah 

Ayu, 2013) 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji mengenai tiga 

variabel yang paling berpengaruh dalam pembuatan biodiesel dari minyak 

jelantah menggunakan adsorben magnesol. Serta mengetahui kemurnian dan 

karakteristik biodiesel yang dihasilkan dari variabel yang paling berpengaruh 

dalam pencucian biodiesel metode Dry-Wash sistem menggunakan adsorben 

magnesol. Dan mengetahui apakah hasil analisis biodiesel dengan pencucian 

menggunakan adsorben sudah memenuhi standar kelayakan biodiesel 

Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah dengan mengkaji tiga variabel dapat mengetahui variabel yang 

paling berpengaruh dalam pembuatan biodiesel dari minyak jelantah 

dengan metode pencucian Dry-Wash sistem menggunakan adsorben 

magnesol? 

2. Bagaimana kemurnian dan karakteristik biodiesel yang dihasilkan dari 

variabel yang paling berpengaruh dalam pencucian biodiesel metode Dry-

Wash sistem menggunakan adsorben magnesol? 

3. Apakah hasil analisis biodiesel dengan pencucian menggunakan adsorben 

memenuhi standar kelayakan biodiesel Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh dalam pembuatan biodiesel 

dari minyak jelantah dengan metode pencucian Dry-Wash sistem 

menggunakan adsorben magnesol. 

2. Mengetahui kemurnian dan karakteristik biodiesel yang dihasilkan dari 

variabel yang paling berpengaruh dalam pencucian biodiesel metode Dry-

Wash sistem menggunakan adsorben magnesol. 

3. Mengetahui hasil analisis biodiesel dengan pencucian menggunakan 

adsorben sudah memenuhi standar kelayakan biodiesel Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat memanfaatkan minyak goreng bekas menjadi biodiesel yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi dan mengembangkan kegunaan minyak 

jelantah sebagai sumber energi alternatif.  

2. Dapat menghasilkan bahan bakar biodiesel dari minyak nabati untuk 

menggantikan bahan bakar dari minyak bumi yang tidak dapat 

diperbaharui. 

3. Dapat memberikan informasi mengenai cara pemurnian biodiesel yang 

dapat meningkatkan kualitas dari biodiesel. 

4. Dapat memberikan informasi mengenai variabel yang paling berpengaruh 

dalam proses pencucian kering biodiesel dengan menggunakan adsorben 

magnesol. 
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