
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya alam berupa minyak bumi adalah salah satu sumber energi 

utama yang banyak digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Kebutuhan 

bahan bakar ini selalu meningkat seiring dengan penggunaannya di bidang 

industri maupun transportasi. Ketersediaan bahan bakar minyak bumi terbatas 

karena sifatnya yang tidak bisa diperbaharui, sehingga diprediksikan akan terjadi 

kelangkaan bahan bakar minyak dan menimbulkan krisis energi. Menyusutnya 

cadangan minyak bumi dunia, menyebabkan banyak pihak berupaya merintis 

untuk menemukan jenis bahan bakar alternatif yang bisa diperbaharui (renewable) 

dan lebih ramah lingkungan, sehingga dampak penggunaan energi minyak bumi 

yang berupa polusi sebagai pemicu pemanasan global dapat dikurangi. 

Biodiesel dikenal sebagai bahan bakar mesin diesel pengganti minyak 

bumi yang lebih ramah lingkungan, dapat diperbaharui, dan umumnya dibuat 

melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi dari minyak dan alkohol 

(Sumarsih, 2008). Minyak yang digunakan dapat berasal dari minyak tumbuhan 

dan hewan, seperti minyak kanola di Jerman dan Austria, minyak kedelai di 

Amerika Serikat, dan minyak kelapa di Filipina (Susilo, 2006), sedangkan alkohol 

umumnya digunakan dalam skala Indusri adalah metanol. Salah satu bahan baku 

biodiesel di Indonesia yang melimpah yaitu minyak kelapa sawit (Sugiyono, 

2006).  
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Penyimpanan biodiesel yang cukup lama dapat menyebabkan sisa-sisa 

asam lemak tidak jenuh yang masih terdapat di dalam biodiesel mengalami proses 

oksidasi sehingga dapat merusak sifat dan karakteristik dari biodiesel itu sendiri. 

Selain itu faktor eksternal (udara, panas, atau logam) juga dapat mengakibatkan 

kenaikan bilangan asam. Kondisi keasaman biodiesel yang tinggi dapat 

menyebabkan korosi pada mesin. Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas 

oksidasi pada biodiesel perlu ditambahkan antioksidan (Ketaren, 1986). 

Antioksidan dibagi menjadi dua yaitu antioksidan alami dan sintetik. Antioksidan 

alami berasal dari ekstrak bahan-bahan yang terdapat di alam sedangkan 

antioksidan sintetik dibuat melalui reaksi kimia seperti propylgallate (PG), 

butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT) dan tert-

butilhidrokuinon (TBHQ) (Buck, 1991).  

Anggraini (2007) berhasil meneliti pengaruh jenis dan konsentrasi 

antioksidan terhadap ketahanan oksidasi biodiesel dari jarak pagar. Hasil yang 

diperoleh setelah 4 minggu penyimpanan, urutan keefektifitasan antioksidan 

dalam menghambat oksidasi biodiesel adalah TBHQ > BHT > Formula X, dimana 

pengujian yang dilakukan yaitu viskositas kinematik, bilangan asam, dan bilangan 

peroksida. Sanjiwani (2015) juga telah melakukan penelitian mengenai 

penambahan ekstrak kloroform kulit pisang kepok sebagai antioksidan terhadap 

biodiesel. Hasil yang diperoleh setelah 2 minggu didiamkan, penambahan 

antioksidan dari kulit pisang kepok dapat menghambat proses oksidasi 

dibandingkan dengan biodiesel kontrol (tanpa penambahan antioksidan). Salah 

satu antioksidan alami selain kulit pisang adalah kulit manggis yang di dalamnya 

terdapat banyak kandungan antioksidan seperti flavonoid, tanin dan xanton (Jung 



3 
 

dkk., 2006). Ekstrak metanol kulit buah manggis dapat berfungsi sebagai 

antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 44,49 mg/L (Stevi dkk., 2013). 

Salah satu parameter yang menunjukkan kualitas biodiesel rendah adalah 

nilai bilangan asam yang tinggi. Hasil uji tahap awal untuk bilangan asam 

biodiesel yang diperoleh dari Yayasan Lengis Hijau adalah sebesar 0,6565 mg 

KOH/g, dimana nilai ini tidak sesuai dengan standar mutu biodiesel SNI 

7182:2012 yaitu maksimal 0,6 mg KOH/g. Oleh karena itu, penelitian ini sangat 

perlu dilakukan untuk mengetahui penambahan ekstrak metanol kulit buah 

manggis terhadap sifat fisik-kimia biodiesel tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang tersebut 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh ekstrak metanol kulit buah manggis sebagai 

antioksidan pada biodiesel? 

2. Berapakah konsentrasi terbaik ekstrak metanol kulit buah manggis yang 

dapat menghambat reaksi oksidasi biodiesel? 

3. Bagaimanakah pengaruh lamanya waktu penyimpanan terhadap sifat fisik-

kimia biodiesel? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak metanol kulit buah manggis sebagai 

antioksidan pada biodiesel. 
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2. Untuk mengetahui konsentrasi terbaik ekstrak metanol kulit buah manggis 

yang dapat menghambat reaksi oksidasi biodiesel. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lamanya waktu penyimpanan terhadap sifat 

fisik - kimia biodiesel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan solusi alternatif untuk menghambat reaksi oksidasi 

pada biodiesel dengan menggunakan antioksidan alami yaitu ekstrak 

metanol kulit buah manggis. 

2. Dapat memberikan informasi mengenai hasil analisis biodiesel sebelum 

dan sesudah penambahan ekstrak kulit buah manggis. 


