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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Bahan bakar adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam 

berbagai proses kegiatan yang meliputi listrik, mekanik dan panas. Bahan 

bakar dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia, sumber daya 

alam lain yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yaitu :  air, panas 

bumi, gambut, biomassa dan sebagainya, baik secara langsung dapat 

dimanfaatkan sebagai energi. 

Dengan semakin menipisnya cadangan minyak dunia, serta kebutuhan 

akan sumber energi yang makin meningkat, maka orang berlomba-lomba 

mencari energi alternatif, agar dikemudian hari dapat mengatasi kebutuhan 

energi. Situasi demikian di Indonesia akan menambah beban anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN), dikarenakan masih adanya subsidi 

bahan bakar minyak (BBM). Tidak adanya pembatasan jumlah kendaraan 

serta lambannya penanganan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan 

memperbesar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia.  

Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis energi 

maupun dalam rangka melepaskan diri dari ketergantungan akan bahan bakar 

minyak bumi, telah dilakukan diantaranya : 

1. Membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006, 

tentang kebijakan energi nasional.  Dimana dalam Bab II pasal 2b  Perpres 
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ini mengatur bahwa kebutuhan minyak bumi ditahun 2025 dikurangi 20%, 

gas buminya dinaikan 30%, batu baranya dinaikan lebih dari 33% dan 

bahan bakar nabati (Biofuel) menjadi 5% (Lombok V. Nattands, 2006). 

2. Melakukan penelitian-penelitian dinataranya penelitian tentang energi 

terbarukan, yaitu suatu energi yang dihasilkan dari sunber daya energi 

yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola 

dengan baik, antara lain : panas bumi, bahan bakar nabati (Biofuel), aliran 

sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan lain-lain 

(Lombok V. Nattands, 2006).  

Atas dasar tersebut diatas, maka produk Bioetanol sebagai salah satu 

bentuk pengembangan energi alternatif perlu dilakukan pengkajian, yaitu dari 

sumber bahan bakunya, proses fermentasinya serta proses pemurniannya. Dari 

segi proses pemurniannya, adalah bagaimana mendapatkan bioetanol kering 

(bioetanol dengan kadar minimal 99.5%) yang memenuhi standar sebagai 

bahan bakar fuel grade. Hal ini karena bioetanol dengan air membentuk 

azeotrop pada kadar 95%. Untuk mendapatkan bioetanol kering perlu proses 

pemisahan khusus. 

Teknologi yang sering dipakai untuk mendapatkan bioetanol kering 

adalah dengan menggunakan proses adsorpsi dengan absorben molecular sieve 

maupun dengan teknologi membran. Salah satu jenis adsorben yang 

diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan bioetanol kering adalah 

molecular sieve. 
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Pada penelitian ini akan mengkaji pemakaian molecular sieve seberapa 

besar keefektifannya dalam mengeringkan bioetanol. Diharapkan molecular 

sieve ini akan lebih efektif dalam mengeringkan bioetanol.  

 

1.2 Perumusan Masalah. 

Proses pembuatan bioetanol yang dimulai dari konversi karbohidrat 

atau pati-patian menjadi glukosa (gula) larut air dengan zat pembantu hidrolisa 

enzim, kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi dengan menambahkan 

yeast (Saccharomyces cerevisiae) yang akhirnya menjadi bioetanol. Bioetanol 

hasil fermentasi mempunyai kemurnian ± 40% (Andi Mahardian, 2008), untuk 

memurnikan bioetanol menjadi berkadar lebih dari 95% maka dilakukan 

proses distilasi. Proses fermentasi etanol dilakukan secara anaerob, yaitu 

proses konversi glukosa menjadi alkohol tanpa adanya oksigen, tapi 

pembuatan starternya membutuhkan oksigen untuk pembiakan sel. 

 Pada penelitian ini akan mengkaji Bioetanol mulai dari 95% sampai 

dengan 97%  dimurnikan dengan menggunakan molecular sieve pada proses 

distilasi. Juga mengkaji Bioetanol sebagai Component blending Premium, 

sebagi tahap awal mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui kemampuan molecular sieve dalam menyerap 

kandungan air pada bioethanol mulai dari konsentrasi 96,05-96,92%. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi awal bioethanol terhadap 

kemampuan absorpsi molecular sieve. 

3. Mengetahui pengaruh tinggi kolom terhadap penyerapan air. 

4. Mengetahui sifat-sifat fisik campuran bioethanol dengan premium. 

 

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian. 

Keutamaan hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek , yaitu 

teknologi dan ekonomi. 

a. Manfaat Teknologi. 

Dengan memanfaatkan molecular sieve sebagai absorben, akan 

mempermudah proses pembuatan Bioethanol, secara otomatis akan 

memperkecil coast produksi Bioethanol, dimana molecular sieve mudah 

didapat, begitu pula harga tidak terlalu mahal. 

b. Manfaat Ekonomi. 

Dengan semakin mudah dan murah proses produksi Bioethanol fuel grade, 

maka proses produksinya dapat dilakukan oleh industri kecil dan 

menengah. Dengan kemudahan tersebut maka masyarakat umum dapat 

mendirikan industri Bioethanol tradisional, berarti akan memperluas 

kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 
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