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I.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan manusia akan bahan bakar 

semakin meningkat. Namun, peningkatan kebutuhan akan bahan bakar tersebut kurang 

diimbangi dengan jumlah cadangan minyak bumi. Diperkirakan, cadangan minyak 

bumi hanya mampu memenuhi kebutuhan minyak bumi Indonesia hingga 23 tahun ke 

depan (ESDM, 2012). Meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak juga berdampak 

buruk bagi lingkungan, yaitu pencemaran udara meningkat (Siregar, 2014). 

Penggunaan bahan bakar fosil akan menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca, 

terutama gas karbonmonoksida (CO) di atmosfer meningkat. Hal ini akan 

meningkatkan emisi dan menyebabkan pemanasan global (Asmani, 2011). Instruksi 

Pemerintah (InPres) Nomor 1 Tahun 2006 berisi tentang penyediaan dan pemanfaatan 

bahan bakar nabati (BBN) sebagai bahan bakar lain. Hal tersebut didukung oleh 

peraturan menteri ESDM RI No.25 Tahun 2013, yang menyebutkan pemanfaatan 

biodiesel sebagai campuran bahan bakar solar akan meningkat dari 10% (B10) menjadi 

20% (B20) mulai tahun 2016. Oleh karena itu, dibutuhkan produsen bahan bakar 

nabati yang mampu mendukung program pemerintah tersebut. 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan dan terbuat dari 

minyak nabati atau lemak hewani (Rahayu, 2007). Biodiesel dapat langsung 

digunakan pada mesin diesel tanpa membutuhkan modifikasi mesin, karena biodiesel 

memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel 

konvensional (Arpiwi, 2015). Minyak nabati sebagai bahan baku biodiesel yang dapat 

digunakan adalah crude palm oil (CPO), minyak jarak, minyak kedelai, minyak biji 

kapok randu, dan lain-lain (Kayun dkk., 2007). Salah satu tanaman penghasil minyak 

yang dibudidayakan di Indonesia adalah buah bintaro (Kansedo dkk., 2008). 

Buah bintaro (Cerbera odollam) merupakan tanaman jenis mangrove, biasanya 

tumbuh di bagian tepi daratan, hutan rawa pesisir, atau di pantai hingga daratan dengan 

ketinggian 800 m diatas permukaan air laut (Asmani, 2011). Buah ini dimanfaatkan 

sebagai tanaman peneduh dan penghilang bau pada sungai. Cerbera odollam memiliki 
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kandungan minyak yang cukup tinggi namun tidak dapat dikonsumsi karena    

mengandung racun (Prasanth dan Rajasekaran, 2015). Minyak yang dihasilkan dari 

biji buah bintaro sebesar 54% (Kansedo J. dkk., 2009). Hasil penelitian Lie dkk. pada 

2015 menyebutkan bahwa pembuatan biodiesel dari biji buah bintaro dengan proses 

subcritical metanol air memiliki yield yang cukup besar yaitu 98,12%. Hal tersebut 

menegaskan potensi yang dimiliki biji bintaro untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku 

biodiesel. 

Kandungan minyak yang cukup tinggi pada biji buah bintaro berpotensi untuk 

diolah menjadi biodiesel, sedangkan pada kulit dan buahnya dapat dilakukan 

pengolahan sebagai komposit guna adsorben pada limbah cair. Penanaman bintaro 

berpotensi sebagai penghijauan kota dan pemanfaatan bintaro secara zero ways ini 

tidak membutuhkan tambahan biaya untuk pengolahan limbah dari buah bintaro. 

Melalui pendirian pabrik biodiesel dari biji bintaro secara in-situ dengan menggunakan 

proses subcritical metanol-air diharapkan dapat mencukupi kebutuhan bahan bakar di 

Indonesia.  

 

I.2. Sifat-sifat Bahan Baku dan Produk 

I.2.1. Buah Bintaro 

Buah bintaro (Cerbera odollam) merupakan salah satu jenis tanaman berbentuk 

bulat dan berwarna hijau (Gambar I.1). Buah ini dimanfaatkan sebagai tanaman 

peneduh dan dibudidayakan di tepi sungai untuk menghilangkan bau tidak sedap dari 

sungai tersebut. Racun pada buah bintaro yang disebut cerberin dapat dimanfaatkan 

sebagai pengusir tikus. Biji yang terdapat dalam buah bintaro mengandung minyak 

cukup tinggi yaitu 40-60%. Berikut merupakan karakteristik dari minyak biji buah 

bintaro. 

 

Gambar I.1. Buah Bintaro 
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Tabel I.1. Karakteristik dari Minyak Biji Buah Bintaro (Kansedo dkk., 2008) 

Karakteristik Keterangan 

Berat Molekul (g/mol) 860,9 

Densitas (g/cm3) 0,9198 

Viskositas (mm2/s, 40oC) 29,57 

 

I.2.2. Metanol 

Metanol merupakan cairan bening, mudah menguap, dan memiliki bau yang 

khas. Cairan ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata, serta berbahaya 

apabila terhirup maupun tertelan. Dalam penggunaannya, metanol sering 

dimanfaatkan sebagai zat pelarut dan bahan bakar. Dalam perancangan pabrik 

biodiesel dari biji bintaro dengan proses subcritical metanol-air ini metanol berfungsi 

sebagai reaktan yang akan bereaksi dengan minyak yang terkandung di dalam bahan 

baku untuk menghasilkan biodiesel. 

Metanol dipilih karena metanol mampu bereaksi lebih cepat dan mudah dengan 

trigliserida dan reaksi transesterifikasi menggunakan metanol juga memiliki konversi 

yang lebih tinggi dari pada alkohol primer lainnya (Leung dkk., 2010). Struktur dan 

karakteristik metanol ditunjukkan dalam Gambar I.2 dan Tabel I.2. 

    H 

H – C – O – H 

    H 

Gambar I.2. Struktur Molekul Metanol 

Tabel I.2. Karakteristik dari Metanol (ScienceLab, 2013) 

Rumus Molekul Karakteristik Keterangan 

CH3OH 

Berat Molekul (g/mol) 32,04 

Titik Didih (oC) 64,5 

Titik Lebur (oC) -97,8 

Spesific grafity 0,7915 

Kelarutan  
Mudah larut dalam air 

dingin maupun air panas 

  

I.2.3. Heksana 

Heksana merupakan golongan alkana yang memiliki 6 atom C dan berbentuk 

cairan. Cairan ini berwarna bening dan berbau seperti bensin. Dalam penggunaannya, 

heksana digunakan sebagai bahan perekat dalam industri sepatu, produk kulit, dan 

pelarut dalam proses ekstraksi. Dalam pembuatan biodiesel heksana berfungsi sebagai 
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pelarut biodiesel pada pemisahan cair-cair untuk proses pemurnian biodiesel. Heksana 

dapat melarutkan biodiesel karena sefat kepolaran heksana dan biodiesel atau fatty 

acid methyl ester yang sama yaitu non-polar. Gambar I.3 dan Tabel I.3 menunjukkan 

struktur molekul dan karakteristik dari heksana. 

 

Gambar I.3. Struktur Molekul Heksana 

Tabel I.3. Karakteristik dari Heksana (ScienceLab, 2013) 

Rumus Molekul Karakteristik Keterangan 

C6H14 

Berat Molekul (g/mol) 86,18 

Titik Didih (oC) 68 

Titik Lebur (oC) -95 

Spesific gravity 0,66 

Kelarutan  

Larut dalam dietil eter 

dan aseton. Tidak larut 

dalam air dingin maupun 

air panas. 

 

1.2.3. Air 

Proses produksi biodiesel yang saat ini dilakukan di industri masih 

menggunakan katalis NaOH yang bersifat basa, dimana kandungan air pada minyak 

dalam proses tersebut akan menurunkan yield biodiesel karena trigliserida akan 

terhidrolisis oleh air menjadi asam lemak bebas. Asam lemak yang terbentuk akan 

bereaksi dengan katalis basa membentuk reaksi saponifikasi. Apabila terbentuk sabun 

maka proses pemurnian biodiesel sulit dilakukan dan yield yang dihasilkan lebih 

sedikit. Kandungan air dalam bahan baku yang diperbolehkan ialah 0,1%-0,3% untuk 

proses konvensional tersebut (Ding dkk., 2011).  

Pada proses metanol subkritis tanpa katalis, kandungan air dalam bahan baku 

tidak menjadi masalah karena proses ini tidak menggunakan katalis sehingga tidak 

akan terjadi reaksi saponifikasi. Kandungan air dalam bahan baku akan membantu 

reaksi transesterifikasi dalam proses methanol subkritis ini karena pada suhu tinggi air 

akan terdisosiasi menjadi ion hidroksonium H3O
+ dan OH- dimana ion-ion tersebut 

akan bertindak sebagai katalis asam maupun basa pada reaksi transesterifikasi 

(Gunawan dkk., 2014). 

H C CC C CC H

H H H H H H

H H H H H H
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I.2.4. Fatty Acid Metil Ester (FAME) atau Biodiesel 

Biodiesel merupakan mono alkil ester yang mempunyai rantai asam lemak 

panjang yang diturunkan dari lipid dan dapat diperbaharui seperti minyak nabati atau 

lemak hewani. Biodiesel diperoleh dari hasil reaksi transesterifikasi antara trigliserida 

(minyak atau lemak) dengan alkohol (metanol) membentuk biodiesel dan gliserol dan 

juga dari reaksi esterifikasi antara asam lemak (FFA pada minyak) dengan alkohol 

membentuk biodiesel dan air. FAME biasa digunakan pada mesin diesel konvensional, 

tetapi tidak boleh berkontak dengan bahan terbuat dari karet (Soerawidjaja, 2005). 

Tabel I.4 menunjukkan sifat-sifat dari biodiesel. 

Tabel I.4. Karakteristik dari Biodiesel (AOM, 2013) 

Karakteristik Keterangan 

Flash point (oC) >130 

Titik Didih (oC) >200 

Spesific gravity  0,8-0,9 

Viskositas (cSt, 40oC) 3,5-5 

 

I.3. Kegunaan dan Keunggulan Produk 

Biodiesel digunakan sebagai bahan bakar substitusi solar pada aspek 

transportasi. Beberapa kelebihan biodiesel dibandingkan solar, antara lain (Haryanto, 

2002) : 

1. Merupakan bahan bakar yang tidak beracun dan dapat dibiodegradasi 

2. Mempunyai bilangan setana yang tinggi. 

3. Mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon dan NOx. 

4. Terdapat dalam fase cair. 

Keunggulan dari biodiesel ini adalah menggunakan buah bintaro sebagai bahan baku 

utama. Biji pada buah bintaro memiliki kandungan minyak cukup tinggi dan dapat 

diproses secara in-situ. Bintaro sendiri merupakan buah yang tidak dapat dikonsumsi 

sehingga bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biodiesel ini tidak akan 

bersaing dengan bahan pangan seperti minyak kelapa sawit yang masih digunakan 

untuk pembuatan minyak goreng maupun bahan baku biodiesel, karena persaingan 

tersebut harga minyak kelapa sawit terus meningkat setiap tahunnya. Biaya yang 

dikeluarkan untuk bahan baku pada pembuatan biodiesel saat ini sangat tinggi karena 

masih menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit. Dalam pembuatan biodiesel ini 
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juga digunakan proses yang cepat yaitu subcritical menggunakan pelarut berupa 

metanol dan air.  

 

I.4. Ketersediaan Bahan Baku  

Tanaman bintaro sebagai bahan baku biodiesel akan dilakukan penanaman 

secara mandiri di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan 

Timur. Tanaman bintaro mulai berbuah dan bisa dimanfaatkan bijinya setelah 4 tahun, 

sehingga pabrik direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2020. Dari 

perhitungan pada Bab VI, biodiesel yang dapat dihasilkan dari 1 ha2 tanaman bintaro 

selama 1 hari sebanyak 528, 4 Liter.  

 

I.5. Kapasitas Produksi   

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2013, pemanfaatan biodiesel sebagai campuran bahan 

bakar minyak meningkat menjadi 20 persen (B20) pada bulan Januari 2020 (MESDM, 

2013). Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) memperkirakan penggunaan 

biodiesel dalam negeri mencapai 9,4 juta kiloliter (kL) atau setara dengan 20% total 

konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 47 juta kL 

(energitoday.com, 2014).   

Dari perkiraan kebutuhan biodiesel pada tahun 2020, pabrik ini akan memenuhi 

1% dari jumlah kebutuhan tersebut. 

Kapasitas produksi     = 1% x kebutuhan biodiesel tahun 2020 

   = 1% x 93.942.000 

   = 93.942 kL/tahun x 1 tahun/300 hari  

Kapasitas produksi = 313,14 kL/hari 

 

Dari Bab VI, lahan bintaro yang diperlukan untuk memenuhi kapasitas produksi 

prarencana pabrik ini sebesar 592,58 ha2. Dengan jumlah kapasitas produksi yang telah 

direncanakan tersebut, kapasitas produksi pabrik ini sangat mungkin memenuhi 

kebutuhan pasar untuk mengisi kebutuhan akan biodiesel sebagai campuran bahan 

bakar minyak. 


