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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan sumber energi berupa minyak bumi dari tahun ke tahun di 

berbagai negara semakin pesat. Penggunaan minyak bumi yang berkelanjutan dan 

berkepanjangan menyebabkan menipisnya cadangan minyak bumi (Ramadhan et 

al., 2014). Di sisi lain, penggunaan bahan bakar minyak bumi dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan salah satunya menyebabkan polusi udara yang berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Maka dari itu, diperlukan penggunaan sumber energi 

alternatif  yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi. 

Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat digunakan adalah biodiesel. Hal ini 

dikarenakan biodiesel memiliki kemiripan karakteristik dengan bahan bakar mesin 

diesel (Noiroj et al., 2009 dalam Indra et al., 2011). 

Menurut Romero et al. (2011) bahwa biodiesel memiliki karakteristik sebagai 

berikut, yaitu bersifat biodegradable yang tinggi, tidak beracun, serta  

menghasilkan emisi dengan jumlah yang sedikit. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Rubianto et al. (2013) menunjukkan bahwa biodiesel mampu berkontribusi 

dalam mengurangi 29,79 % emisi partikulat dari hasil pembakaran dengan 

pembakar boiler. Nilai ini merupakan penurunan yang signifikan untuk 

mengurangi polusi udara serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih 

baik dibandingan dengan hasil pembakaran dari petrodiesel (Krivoshto et al., 

2008; Rounce et al., 2012 dalam Rubianto et al., 2013).  

Biodiesel berdasarkan pengertian American Society for Testing Materials 

(ASTM) merupakan mono alkil ester asam lemak rantai panjang yang diperoleh 
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dari turunan bahan baku lemak, seperti minyak nabati ataupun minyak hewani 

sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui (ASTM, 2003b dalam Kartika et 

al., 2012 ). Biodiesel dapat dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi dari minyak 

nabati ataupun lemak hewani dengan penambahan katalis, baik katalis asam 

maupun katalis basa (Guo & Fang, 2011). Penggunaan katalis basa homogen 

berupa NaOH dan KOH dalam produksi biodiesel dari minyak biji karet telah 

dilakukan oleh Mirie et al. (2010). Biodiesel yield yang dihasilkan dari 

penggunaan katalis NaOH dan KOH berturut-turut adalah 68,32% dan 83,94%.  

Katalis basa homogen yang digunakan dalam produksi biodiesel memiliki 

beberapa keuntungan, diantaranya adalah dapat meningkatkan laju reaksi dan 

konversi biodiesel yang dihasilkan lebih banyak. Selain memiliki keuntungan, 

katalis basa homogen juga memiliki beberapa kelemahan yaitu membutuhkan 

proses pemisahan karena  produk yang dihasilkan bercampur dengan katalis, 

mengingat keduanya memiliki fase yang sama (Sharma et al., 2008). Selain itu, 

penggunaan katalis basa homogen dapat menimbulkan limbah yang cukup banyak 

dan penggunaannya hanya dapat digunakan sekali reaksi (Zabeti et al., 2009 

dalam Riza et al., 2013). Kelemahan lain dari penggunaan katalis basa homogen 

adalah memiliki sensitifitas tinggi terhadap asam lemak bebas dan air, sehingga 

menimbulkan saponifikasi (pembentukan sabun). Untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan yang dimiliki katalis basa homogen tersebut, dapat digunakan katalis 

basa heterogen. Katalis basa heterogen lebih mudah dipisahkan dari produk dan 

dapat digunakan untuk proses berkelanjutan serta tidak menimbulkan reaksi 

saponifikasi (Sivasamy et al.,  2009). 
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Saat ini, banyak peneliti mengkaji penggunaan katalis basa heterogen  untuk 

proses produksi biodiesel. Salah satu contoh katalis basa heterogen yang baru-

baru ini banyak diteliti adalah CaO (Xie, 2006 dalam Martínez et al.,  2011). 

Kalsium oksida (CaO) adalah material anorganik yang dapat dimanfaatkan 

sebagai katalis dalam reaksi transesterifikasi, karena memiliki aktivitas yang 

tinggi, bersifat basa kuat, tahan lama dan dapat menekan biaya produksi (Liu et 

al., 2008 dalam Rahmawati et al., 2011). Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Andya et al. (2011) yang memanfaatkan cangkang telur ayam 

sebagai sumber CaO dalam proses produksi biodiesel dari minyak sawit 

menghasilkan % metil ester sebesar 88,8%. 

Albuquerque (2008) menyatakan bahwa, hasil penelitian produksi biodiesel 

dari minyak bunga matahari dengan menggunakan katalis CaO yang diembankan 

pada padatan silika menghasilkan konversi biodiesel sebesar 95%. Penelitian lain 

oleh Martinez et al. (2011) menggunakan katalis nano-CaO yang diembankan 

pada material berpori berupa NaX zeolit pada reaksi transesterifikasi minyak 

bunga matahari dilaporkan bahwa banyaknya metil ester yang diperoleh sebanyak 

93-95 %. Penelitian terbaru yang telah dilakukan oleh Riza et al. (2013) 

membandingkan penggunaan katalis CaO yang diembankan pada abu layang dan 

CaO tanpa pengemban untuk reaksi transesterifikasi minyak nyamplung memiliki 

perbedaan nyata pada kadar biodiesel  yang dihasilkan. Katalis CaO dengan 

pengemban menghasilkan metil ester lebih tinggi dibandingkan CaO tanpa 

pengemban. Hal ini dikarenakan CaO dengan pengemban memiliki aktivitas yang 

lebih tinggi daripada CaO tanpa pengemban. CaO teremban pada permukaan abu 

layang dengan cara berinteraksi dengan fasa kuarsa membentuk dikalsium silikat 
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(Ca2SiO4). Sehingga semakin banyak fasa kuarsa dalam abu layang maka CaO 

yang teremban juga semakn banyak. Oleh karena itu, sisi aktif katalis akan 

meningkatkan. Dengan meningkatnya sisi aktif katalis, maka reaksi yang terjadi 

semakn tinggi dan produk yang dihasilkan semakin meningkat.  

Katalis akan berpotensi semakin baik sebagai katalisator apabila luas 

permukaannya besar. Untuk memperbesar luas permukaan katalis dapat dilakukan 

dengan memperkecil ukuran padatan katalis. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Pujistuti dan Adi (2007), yaitu menggunakan zeolit dengan berbagai ukuran 

dalam mesh dari 20 hingga 60 mesh, hasil penyerapan optimal terjadi pada ukuran 

zeolit 60 mesh. Hal ini terlihat bahwa semakin kecil ukuran zeolit, daya serapnya 

semakin tinggi sampai 99,25 %. 

Reaksi transesterifikasi biasanya dilakukan pada suhu 30 – 65 oC (mendekati 

titik didih metanol sekitar 65 oC). Menurut Andya (2012) bahwa reaksi 

transesterifikasi menggunakan katalis CaO menghasilkan yield biodiesel 98,8 % 

pada suhu 60 – 65 oC.  Selain itu, reaksi transesterifkasi juga dipengaruhi oleh 

rasio molar. Berdasarkan hasil penelitian dari Indra (2014) menyatakan bahwa 

semakin tinggi rasio molar minyak : metanol, maka yield biodiesel yang 

dihasilkan semakin banyak. Konversi biodiesel tertinggi diperoleh pada rasio 

molar minyak : alkohol adalah 1:20.  

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan katalis CaO yang diembankan ke 

dalam zeolit alam dengan menggunakan metode impregnasi basah. Selanjutnya, 

katalis digunakan dalam reaksi transesterifikasi minyak jelantah dengan metanol. 

Zeolit alam merupakan kristal alumina-silikat yang memiliki srtruktur kerangka 

tiga dimensi dengan ukuran pori-pori seragam, memiliki KTK (kapasitas tukar 
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kation) serta memiliki luas permukaan yang besar sehingga cocok digunakan 

sebagai bahan pengemban katalis CaO. CaO yang digunakan sebagai katalis basa 

heterogen dalam penelitian diperoleh dari limbah cangkang telur di bidang 

kuliner. Parameter yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh ukuran partikel 

zeolit dalam sintesis CaO/zeolit alam, pengaruh variasi rasio molar minyak : 

metanol dan pengaruh suhu reaksi terhadap persen biodisel hasil. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Berapakah ukuran partikel optimal zeolit alam terhadap karakteristik 

katalis CaO/zeolit alam ? 

2. Berapakah rasio molar minyak : metanol dan suhu reaksi tertinggi untuk 

menghasilkan yield biodiesel tertinggi menggunakan katalis CaO/zeolit 

alam ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ukuran partikel optimal zeolit alam terhadap 

karakteristik katalis CaO/zeolit alam. 

2. Untuk mengetahui rasio molar minyak jelantah : matanol dan suhu reaksi 

tertinggi untuk menghasilkan yield biodiesel tertinggi menggunakan 

katalis CaO/zeolit alam.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan 

zeolit alam sebagai pengemban katalis CaO menjadi CaO/zeolit alam, yang dapat 

dimanfaatkan sebagai katalis dalam reaksi transesterifikasi dari minyak jelantah 

dan metanol, membentuk biodiesel yang ramah lingkungan dan biaya produksi 

yang murah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam produksi biodiesel 

dimasa yang akan datang. 

 


