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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan 

permintaan energi semakin meningkat pula. Sektor energi memiliki peran penting 

dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan Nasional (Lubis dan 

Sugiyono, 1996). Energi sebagian besar digunakan dalam sektor rumah tangga, 

industri, dan transportasi, sedangkan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas 

alam, dan batu bara yang selama ini merupakan sumber energi utama jumlahnya 

semakin menipis (Indarti, 2001). Oleh karena itu dibutuhkan suatu bahan bakar 

alternatif sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar alternatif 

tersebut harus mudah di dapat, karakteristiknya tidak jauh dengan bahan bakar 

fosil, harganya terjangkau serta ramah terhadap lingkungan. 

 Saat ini untuk pengembangan teknologi reaktor mini banyak diramaikan 

oleh perusahaan kecil menengah berlomba lomba untuk memproduksi alat 

pengolahan minyak nabati sebagai biodiesel. (Aldilah, 2010). Dalam hal ini 

pengembangan suatu alat biodiesel bertujuan untuk mendesain ulang dan menguji 

sebuah alat demonstrasi unit reaktor mini pengolah minyak nabati sebagai 

biodiesel yang telah ada pada saat ini. 

 Riset tentang Jathropa curcas di UMM juga telah menghasilkan bibit 

unggul tahan kekeringan, produktivitas buah, dan rendemen minyak tinggi. 

(Maftuchah, 2006, 2007) Riset tersebut merupakan kerjasama dengan Balai 

Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas) Malang dan PT.Alegria 

Indonesia. Pengujian dan percobaan Crude Jatrhopa Oil (CJO) yang dilaksanakan 

bersama BPPT menunjukkan kualitas yang sangat baik yaitu FFA( Free Fatty 

Acid) < 4%. (Maftuchah, Fauzan,  2011). Disebabkan kadar FFA yang rendah 

maka pembuatan biodiesel menggunakan bahan baku CJO ini  langsung 

menggunakan proses transesterifikasi yang jauh lebih sederhana dan murah 

dibandingkan bila kadar FFA > 5% yang harus melalui esterifikasi lebih dulu.  
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 Dalam hal ini, mahasiswa UMM telah berupaya untuk membuat dan 

menguji sebuah mesin reaktor mini yang berfungsi untuk mereaksikan bahan 

metanol dengan minyak menjadi biodisel. (Nur Arifin, 2011). Biodiesel dapat 

digunakan untuk BBM Genset, Kendaraan Diesel, Burner atau Mesin Diesel 

lainnya. Reaktor mini ini merupakan salah satu jawaban yang baik untuk 

menjawab kebutuhan dalam pengolahan minyak nabati (Jatropha curcas) sebagai 

biodiesel guna menanggulangi kebutuhan BBM di Indonesia yang meningkat di 

masa yang akan datang. (Lestari, 2012).  

 Desain mesin ini dirancang dengan gaya sentrifugal dari bawah ke atas, 

dan didesain lebih baik untuk menghasilkan  biodiesel yang berkualitas baik dan 

pengoperasian alat yang lebih cepat. Desain ini dirancang dengan kapasitas 5 liter 

minyak jarak dan dirancang untuk bekerja selama 24 jam. Desain ini dirancang 

dengan diameter yang lebih minimalis agar mudah dalam perawatan dan dapat 

dipindah-pindahkan  juga desain alat ini sangat efisien.Bahasan dalam naskah ini 

di peruntukkan sebagai upaya mendapatkan sebuah desain mesin reaktor mini  

pengolah minyak jarak (Jatropha curcas) yang lebih sempurna dan efisien dalam 

pembuatan biodiesel. 

 Dari uraian diatas maka pada tugas akhir ini akan dilakukan pengujian 

mesin reactor dengan tujuan untuk mengetahui performa dan karakteristiknya agar 

didapatkan hasil bahan bakar biodiesel yang bagus dan bisa digunakan sebagai 

bahan bakar alternative pengganti bahan bakar fosil yang nantinya bisa diproduksi 

secara masal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain pengujian Demonstrasi Unit Reaktor Mini Pengolah 

Minyak Jarak (Jatropha) Menjadi Biodiesel dengan Kapasitas 5 liter Per 

Proses? 

2. Bagaimanakah kapasitas aktual mesin yang dirancang tersebut? 

3. Apakah kualitas biodiesel yang dihasilkan sudah memenuhi standar yang 

telah ditentukan SNI? 
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1.3 Tujuan  

 Adapun tujuan dari pengujian alat ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui desain pengujian Unit Demonstrasi Reaktor Mini 

Pengolah Minyak  Jarak (Jatropha) Menjadi Biodiesel dengan Kapasitas 5 

liter Per Proses? 

2. Untuk mengetahui kapasitas aktual mesin yang dirancang 

3. Untuk menentukan kualitas biodiesel yang dihasilkan 

 
1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari pengujian alat ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan dibuat dan diujinya reaktor biodiesel sederhana kapasitas 5 liter 

per proses ini, maka pengembangan teknologi dan distribusi energi 

alternatif  akan lebih mudah. Mesin reaktor mini ini tidak hanya mengolah 

bahan baku dari tanaman jarak pagar saja, namun beberapa bahan baku 

yang lain dapat di olah untuk menghasilkan biodiesel seperti dari : CPO 

(minyak sawit), Kopra, Jelantah (minyak sisa penggorengan). 

2. Dalam lingkup perguruan tinggi, produksi reaktor mini ini dapat 

digunakan dalam hal praktikum pembuatan ataupun pemprosesan minyak 

jarak (jatropha) sebagai bahan baku biodiesel. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Untuk membahas permasalahan yang ada agar sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, maka dilakukan pembatasan masalah agar tidak meluas. Adapun 

pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Menganalisa dan pengambilan data dari mesin yang dirancang 

2.  Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil sampel biodiesel 

dari  jarak pagar  menjadi biodisel dari alat yang telah dirancang 

3. Mengetahui kapasitas dan karakteristik dari hasil minyak biodiesel 

4. Proses pengujian menggunakan metode trans ekterifikasi. 


