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ABSTRACT

Change of global environmental issue and climate effect of development and usage of
energy become consideration in election of alternative energy. Biodiesel represent one the
alternative energy able to innovate and friendly to environment. Biodiesel can be processed
from vegetation oils and secondhand cooking oil ‘jelantah’ representing by-product of
cooking oil. Examination conducted in two step that is condition of reaction of processing
of biodiesel of ex-cooking oil and continued with examination of nature of physics and
chemistry of yielded biodiesel from condition of reaction of good. Of examination obtained
by condition of which good to processing of biodiesel at comparison of volume ( 1:1),
temperature react 700 C and amount of catalyst required 20 mg / 1 alcohol liter.
Examination is nature of chemistry and physical of biodesel especially its value of him
obtained by 6,532 cSt, where coming near value of viscosities diesel fuel 5,16 cSt. By
paying attention one of the nature is important the than fuel that is value of viscosities,
processed biodiesel of conducive secondhand cooking oil become alternative fuel
substitution of diesel fuel.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia masih bergantung pada bahan bakar
minyak (konvensional) khususnya untuk industri dan
transportasi. Ketergantungan ini akan semakin
mengurangi cadangan jumlah minyak yang ada.
Emisi gas buang yang dihasilkan dari pembakaran
bahan bakar merupakan salah satu sumber utama gas
rumah kaca (seperti CO, CO2, HC) yang
mengakibatkan
pemanasan
global.
Untuk
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar
minyak dan mengurangi pengaruh dampak
lingkungan, perlu dilakukan diversifikasi sumber
energi terutama yang dapat diperbarui dan ramah
terhadap lingkungan.
Perubahan iklim dan isu lingkungan global akibat
pengembangan dan penggunaan energi menjadi
pertimbangan dalam pemilihan energi alternatif.
Minyak nabati (vegetable oil) adalah salah satu
sumber energi alternatif yang banyak mendapat
perhatian. Biodiesel dapat digunakan sebagai
pengganti bahan bakar konvensional (solar) pada
motor diesel dan merupakan sumber energi yang
dapat diperbarui serta mempunyai tingkat emisi gas
buang yang rendah.
Berbagai usaha dilakukan untuk dapat mencari energi
alternatif yang dapat menggantikan minyak solar
salah satunya dengan membuat biodiesel dari
minyak goreng bekas atau yang biasa disebut minyak
jelantah. Dari sejumlah pengujian awal yang
dilakukan, diperoleh bahwa minyak ini dapat

digunakan sebagai subsitusi langsung minyak solar
dengan pengurangan performa yang tidak signifikan.
Penurunan performa dengan menggunakan minyak
jelantah ini sekitar 5-7% terhadap daya dan torsi pada
putaran maksimum. Namun di sisi lain didapati
pengurangan tingkat polusi secara signifikan
dibandingkan penggunaan bahan bakar solar ( warta
Lemigas). Indikasi menunjukan bahwa emisi gas CO2
(gas rumah kaca) dapat dikurangi sebesar 100%, gas
CO (gas beracun) berkurang sebesar 10-50%, gas
SO2 (gas asam) berkurang sebesar 40-60 %, gas-gas
karsinogenik (penyebab kanker) dapat dikurangi
sebesar 13-97%.
Minyak jelantah merupakan salah satu sumber polusi
apabila dibuang sembarangan. Bila minyak ini
dibuang ke lingkungan akan mencemari lingkungan
berupa turunnya kadar COD dan BOD, selain itu
perairan akan menimbulkan bau busuk akibat
degradsi biologi. Proses transesterifikasi untuk
mengolah minyak goreng bekas dengan katalis basa
(NaOH) untuk mengubah trigliserida menjadi gliserol
dan etil ester sehingga viskositasnya menurun secara
signifikan dengan konsep Waste to Product.
Pada umumnya minyak goreng bekas mengandung
senyawa-senyawa antara lain: polimer, aldehida,
asam lemak, senyawa aromatik dan lakton.
Disamping itu minyak goreng bekas tersebut tidak
baik untuk kesehatan apabila kandungan senyawa
polar mencapai 25-27%. Diantaranya dapat
memperbesar hati, ginjal, jantung dan bersifat
karsinogenik. Untuk menghindari bahaya yang
ditimbulkan di atas perlu dicarikan jalan keluar untuk
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memanfaatkan minyak goreng bekas tersebut. Salah
satu cara adalah dengan mengolah melalui proses
kimia (transesterifikasi) yang sangat sederhana.
Biodiesel mempunyai kelebihan bila dibandingkan
dengan bahan bakar minyak diesel (solar) yang
diperoleh dari minyak bumi antara lain :
1.
2.
3.
1.2

Mempunyai sifat pelumasan yang lebih baik
sehingga dapat memperpanjang umur mesin,
Merupakan bahan bakar yang aman dan mudah
ditangani dan tidak beracun.
Mempunyai gas buang yang relatif bersih.
Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik pengolahan biodiesel dari bahan baku
minyak goreng bekas, sehingga diperoleh kondisi
kerja dan komposisi bahan baku yang menghasilkan
biodiesel yang baik. Dan mengetahui sifat fisika dan
sifat kimia dari biodiesel yang diolah dari minyak
goreng bekas yang dapat dijadikan sebagai bahan
bakar alternatif pengganti solar.
1.3 Perumusan Masalah
Pengolahan biodiesel dari minyak goreng bekas
melalui proses transesterifikasi, yang merupakan
reaksi antara minyak goreng bekas dengan etanol
(alkohol) dengan katalis NaOH yang menghasilkan
ester sebagai biodiesel. Untuk mendapatkan kondisi
kerja dan komposisi bahan baku yang menghasilkan
biodiesel dengan kualitas baik, dilakukan pengujian
berikut ;





Menentukan temperatur reaksi
Menentukan faktor yang mempengaruhi
kecepatan reaksi
Menentukan komposisi reaksi
Menentukan sifat-sifat fisik dan kimia biodiesel

Sebagai pembanding biodiesel dari minyak goreng
bekas, juga dilakukan pembuatan biodiesel dari
minyak goreng yang diolah dari minyak kelapa sawit
mentah (refined bleached and deodorized palm oil,
RBDPO). Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan
sifat-sifat fisik dan kimia dari biodiesel tersebut.
2.

TEORI DASAR

2.1 Sumber Energi Nabati
Senyawa hidrokarbon merupakan unsur utama
penyusun bahan bakar konvensional (fosil). Karbon
dioksida di atmosfer adalah sumber utama dari semua
senyawa karbon pada makhluk hidup, dengan proses
fotosintesis tumbuhan hijau mengikat karbon
dioksida di udara dan dengan memanfaatkan energi
yang dipancarkan matahari, serta mengubah menjadi
energi kimia yang digunakan untuk mensintesis

glukosa. Proses fotosintesis secara ringkas dapat
dinyatakan seperti berikut :
Glukosa (C6H12O6) hasil fotosintesis dengan proses
metabolisme diubah menjadi senyawa karbon lainnya
seperti karbohidrat, lemak, asam animo dan molekul
hayati lainnya. Energi kimia yang tersimpan dalam
senyawa karbon tersebut merupakan sumber energi
yang besar pada tumbuh-tumbuhan hijau.
Minyak dan lemak merupakan senyawa karbon
penyimpan energi yang terbentuk dari kelebihan
karbohidrat pada jasad hidup (tumbuh-tumbuhan)
yang berupa trigliserida yaitu triester dari asam
lemak berantai panjang (C12 sampai C24) dan gliserol.
Lemak dan minyak biasanya dibedakan berdasarkan
titik lelehnya yang dipengaruhi oleh struktur
senyawanya,
biasanya
meningkat
dengan
bertambahnya jumlah karbon. Pada suhu kamar
lemak berwujud padat, sedangkan minyak berwujud
cair. Banyaknya ikatan ganda karbon dalam asam
lemak juga mempengaruhi sifat-sifatnya, trigliserida
yang kaya akan asam lemak tak jenuh biasanya
berwujud minyak dan yang kaya akan asam lemak
jenuh biasanya berwujud lemak.
2.2 Biodiesel sebagai Bahan Bakar Alternatif
Campuran udara-bahan bakar pada motor diesel tidak
homogen, sehingga pembakaran terjadi ditempat
yang banyak dalam ruang bakar. Di tempat campuran
lokal yang kaya, pembakaran akan menghasilkan
asap hitam. Hal ini merupakan masalah utama dari
motor diesel yang menggunakan bahan bakar
konvensional. Berbagai penelitian telah banyak
dilakukan untuk mencari bahan bakar alternatif yang
ramah lingkungan. Bahan bakar gas (LNG dan LPG),
alkohol (methanol dan etanol) dan minyak-minyak
nabati telah banyak mendapat perhatian dan
pertimbangan sebagai bahan bakar alternatif yang
bersih lingkungan. Kandungan oksigen yang terdapat
dalam bahan bakar sangat
mempengaruhi
pengurangan emisi asap hitam pada motor diesel.
Bahan bakar alternatif yang akan ditinjau adalah
minyak-minyak nabati yang diolah minyak goreng
(refined bleached and deodorized palm oil, RBDPO)
dan minyak goreng bekas menjadi biodiesel.
Biodiesel yang berupa metil ester atau etil ester
mempunyai sifat-sifat yang baik sebagai pengganti
bahan bakar diesel konvensional, seperti bilangan
setana 50 sampai 52, kandungan sulfur yang rendah,
adanya kandungan oksigen, viskositas yang cukup
rendah, nilai kalori yang cukup tinggi.
Pengolahan biodiesel dapat dilakukan dengan proses
esterifikasi dan transesterifikasi. Biodiesel yang
diolah dari minyak goreng bekas dapat dilakukan
hanya dengan proses transesterifikasi.
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Esterifikasi adalah proses pembuatan ester dari asam
karbohidrat dan alkohol dengan katalis asam
(H2SO4). Ester adalah turunan asam karboksilat yang
gugus –OH dari karboksilatnya diganti dengan gugus
–OR dari alkohol. Ester dapat berikatan hidrogen
dengan air, sehingga dalam pengolahan biodiesel air
harus dihilangkan. Ester yang berbobot molekul
rendah sedikit larut dalam air tetapi ester yang terdiri
dari empat atau lima karbon hampir tidak larut dalam
air.

(NaOH), dalam pengolahan biodiesel proses
transesterifikasi merupakan proses pengubahan
trigliserida dari minyak goreng menjadi metil atau
etil ester sebagai biodiesel. Reaksinya dapat ditulis
seperti persamaan berikut :

Transesterifikasi adalah proses pengubahan ester
menjadi ester dalam bentuk lain dengan mereaksikan
ester karboksilat dan alkohol dengan katalis basa

Biodiesel hasil olahan dari minyak goreng berupa
metil ester dengan komposisi asam lemak yang
dominan ditunjukkan pada “Tabel (1)”.

Reaksi ini berlangsung pada temperatur dan tekanan
yang rendah (150oF dan 20 Psia) dengan katalis basa
(NaOH atau KOH), menghasilkan 98 biodiesel dan
gliserol..

Tabel 1. Rumus kimia asam lemak dominan dari biodiesel metil ester
Asam
Rumus
Lemak
Laurat

CH3[CH2]10COOCH3

Palmitat

CH3[CH2]14COOCH3

Stearat

CH3[CH2]16COOCH3

Oleat

CH3[CH2]7CH=[CH2]7COOCH3

Linoleat

CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COOCH3

Komposisi dari metil ester mempengaruhi sifat fisik
dan kimia dari biodiesel. Untuk biodiesel-CPO asam
lemak yang dominan adalah oleat dan palmitat,
sedangkan biodiesel-RBDPO asam lemak yang
dominan adalah linoleat dan oleat. Sifat-sifat fisik
dari biodiesel metil ester “Tabel (2)”.
Asam lemak laurat, palmitat dan strearat bersifat
lemak pada kondisi kamar, sedangkan oleat dan

linoleat bersifat sebagai minyak. Perbedaan
komposisi asam lemak yang bersifat lemak dan
minyak dari biodiesel akan mempengaruhi besar
viskositasnya. Semakin banyak kandungan asam
lemak yang bersifat sebagai lemak pada biodiesel
maka semakin besar harga viskositasnya dan
sebaliknya semakin banyak kandungan asam lemak
yang bersifat sebagai minyak pada biodiesel semakin
kecil harga viskonsitasnya.

Tabel 2. Sifat-sifat fisik biodiesel metil ester dan solar
Sifat-sifat

Bio-RBDPO

Bio_CPO

Solar

Nilai kalor LHV (kJ/kg)

36.764,83

37.114,13

40.297,32

Spesifik Gravity (gr/cm3)

0,869

0,870

0,857

Viskositas Kinematik (cSt)

6,04

6,72

5,16

Bilangan Setana

55

60

45

Banyaknya ikatan ganda karbon (C=C) dan ikatan CH dalam asam lemak akan mempengaruhi nilai kalor
dan bilangan setana darri biodiesel. Energi ikatan
disosiasi C=C adalah 157 kkal/mol dan C-H adalah
sebesar 94 kkal/mol, satu ikatan C=C akan
mengurangi dua ikatan C-H, sehingga energi ikatan
disosiasi satu ikatan C=C lebih kecil dari energi
ikatan disosiasi dua ikatan C-H. Semakin banyak
kandungan asam lemak yang mempunyai ikatan C=C
pada biodiesel akan mengurangi nilai kalor dari
biodiesel tersebut.

3.

METODOLOGI PENGUJIAN

3.1 Parameter Pengujian
Pengolahan biodiesel dari minyak goreng bekas
melalui proses transesterifikasi, yang merupakan
reaksi antara minyak goreng bekas dengan etanol
(alkohol) dengan katalis NaOH yang menghasilkan
ester sebagai biodiesel. Untuk mendapatkan kondisi
kerja dan komposisi bahan baku yang menghasilkan
biodiesel dengan kualitas baik, dilakukan pengujian
berikut :
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Menentukan temperatur reaksi



Menentukan faktor
kecepatan reaksi

yang

mempengaruhi



Menentukan komposisi reaksi



Menentukan sifat-sifat fisik dan kimia biodiesel

3.2 Peralatan dan Bahan Pengujian
Peralatan dan bahan baku yang digunakan dalam
pengujian adalah sebagai berikut :


Bejana reaksi



Gelas ukur untuk menentukan volume reaktan



Heater sebagai alat pemanas minyak goreng



Tabung plastik untuk menyimpan bahan baku
dan biodiesel



Termometer air raksa



Timbangan elektrik



Minyak goreng (10 liter)



Minyak goreng bekas (10 liter)



Alkohol (etanol) (10 liter)



Katalis NaOH (1 kg)

1
2
3

2.

250
500
750

4.1 Kondisi Reaksi Pengolahan Biodiesel
Beberapa variasi kondisi reaksi pengujian dilakukan
untuk mendapatkan kondisi pengolahan biodiesel
dengan hasil yang baik.

No.
1
2
3

Tabel 3 Kondisi reaksi pengolahan biodiesel
Alkohol
(ml)

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

Tabel 4 Kondisi reaksi pada temperatur konstan 700C

Pengujian dilakukan dengan beberapa tahapan
berikut :
1. Menentukan kondisi dan komposisi reaksi yang
baik untukmenghasilkan biodiesel :
 Melarutkan katalis NaOH dalam 1 liter
alkohol dengan massa tertentu (10 mg, 20
mg, 30 mg).
 Memanaskan minyak goreng bekas sampai
temperatur tertentu (300C, 500C, 700C).
 Mereaksikan minyak goreng bekas yang
telah dipanaskan dan alkohol (etanol) yang
telah dicampur dengan katalis pada berbagai
komposisi volume tertentu.
 Memisahkan biodiesel sebagai hasil reaksi
dengan hasil sampingan yang tidak
diinginkan.

No.

Dengan penelitian ini diharapkan diketahuinya
kondisi kerja pengolahan minyak jelantah menjadi
biodiesel yang baik, sehingga dapat dilakukan dan
dikembangkan pada skala yang lebih luas. Potensi
pemanfaatan minyak goreng bekas cukup besar,
karena budaya orang padang (sumbar) cenderung
mengolah makanan dengan menggunakan minyak
goreng, sehingga kesediaan minyak goreng bekas
cukup banyak.
4.

3.3 Prosedur Pengujian

Minyak
jelantah
(ml)
750
500
250

dilakukan pengujian sifat fisik dan kimia yang
dilakukan di Laboratorium Kimia Dasar Unand.

NaOH
(mg/1 liter
alkohol)
10
20
30

Temp.
0
( C)
30
50
70

Pengujian sifat fisik dan kimia biodiesel.

Dari berbagai kondisi reaksi yang dilakukan dalam
pengolahan biodiesel, pada hasil biodiesel yang baik

Minyak
jelantah
(ml)
750
500
250

Alkohol
(ml)
250
500
750

NaOH
(mg/1 liter
alkohol)
10
10
10

Temp.
0
( C)
70
70
70

Kondisi reaksi pada temperatur konstan 700C dengan
katalis 10 mg bertujuan untuk mendapatkan
perbandingan volume antara minyak goreng bekas
dengan alkohol. Dari pengujian diperoleh
kecenderungan hasil yang baik pada komposisi
perbandingan volume 1:1.
Setelah mendapatkan perbandingan volume yang
baik untuk reaksi (1:1), kemudian dilihat pengaruh
katalis terhadap hasil reaksi. Pengujian dilakukan
pada perbandingan volume konstan (1:1).
Tabel 5 Kondisi reaksi pada perbandingan volume
konstan (1:1)
No.

Minyak
jelantah
(ml)

Alkohol
(ml)

NaOH
(mg/1 liter
alkohol)

0
Temp.( C)

1

500

500

10

70

2

500

500

20

70

3

500

500

30

70

Pengujian dengan jumlah katalis 20 mg/1 liter
alkohol menunjukkan hasil lebih baik. Ada
kecenderungan
peningkatan
jumlah
katalis
meningkatkan jumlah gliserol yang berbentuk jelly
dari hasil reaksi.
Pengujian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui
pengaruh perubahan temperatur terhadap hasil reaksi
pada perbandingan volume konstan dan jumlah
katalis 20 mg/1 liter alkohol.
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(5, 16 cSt). Hal ini menunjukkan bahwa biodiesel
yang diolah dari minyak goreng bekas dimungkinkan
menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar,
walaupun dari pengujian ini belum diperoleh sifat
penting lain dari suatu bahan bakar.

No .

Minyak
jelantah
(ml)

Alkohol
(ml)

Na OH
(mg/1 liter
alkohol)

Temp.
0
( C)

1

500

500

20

30

5.

2

500

500

20

50

5.1 Kesimpulan

3

500

500

20

70

Dari hasil pengujian diperoleh kondisi reaksi proses
pengolahan biodiesel dari minyak goreng bekas
adalah sebagai berikut :

Pengaruh perubahan temperatur terhadap hasil reaksi
menunjukkan hasil biodiesel yang lebih baik
dihasilkan pada temperatur 700C. Pada ”Tabel (6)”
ditunjukkan hasil biodiesel yang diolah dari minyak
jelantah dan minyak goreng. Biodiesel dari minyak
jelantah mempunyai warna sedikit lebih pekat
dibandingkan dengan warna biodiesel dari minyak
goreng.
4.2 Pengujian Sifat Fisik dan Kimia
Setelah diperoleh kondisi reaksi pengolahan biodiesel
dari minyak jelantah yang baik yaitu pada
perbandingan volume (1:1), temperatur reaksi 700C
dan jumlah katalis 20 mg/1 liter alkohol maka
dilanjutkan dengan pengujian sifat fisik dan kimia
biodiesel yang diolah dari kondisi reaksi tersebut.
Tabel 7 Sifat fisik dan kimia minyak jelantah dan
biodiesel
No.

Sifat kimia dan fisik

Minyak
Jelantah

Biodiesel

1

Viskositas (40 0C, cSt)

49,442

6,532

2

Asam Lemak
(FFA, %)

1,836

0,442

3

Total
acid
Number
(TAN, mlKOH/gr)

2,92

0,442

4

Bilangan Penyabunan (ml
KOH/gr)

115,723

198,01

Bebas

Solar

40297.32

 Perbandingan volume minyak goreng bekas
dengan alkohol (1: 1)
 Temperatur reaksi 700 C
 Jumlah katalis 20 mg/1 liter alkohol
Biodiesel yang diolah dari minyak goreng bekas
mempunyai nilai viskositas 6,532 cSt, dimana nilai
tersebut mendekati nilai viskositas solar (5, 16 cSt).
Hal ini menunjukkan bahwa biodiesel yang diolah
dari minyak goreng bekas dimungkinkan menjadi
bahan bakar alternatif pengganti solar.
5.2 Saran
Dalam penelitian belum diperoleh beberapa sifat
penting dari suatu bahan bakar yang menunjukan
kualitas bahan bakar. Hal ini menunjukan pentingnya
dilakukan pengujian lanjutan terhadap sifat-sifat fisik
dan kimia bahan bakar, sehingga biodiesel yang
diolah dari minyak goreng bekas diketahui sifatsifatnya secara terukur yang memungkinkan menjadi
bahan bakar alternatif.
PUSTAKA

Tabel 8 Sifat fisik dan kimia Solar
Nilai
Kalor
(kg/kJ)

KESIMPULAN DAN SARAN

SG
(gr/cm3)
0.857

ν
(cSt)
5.16

Bil.
Setana
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Pengujian yang dapat dilakukan di Laboratorium
kimia Dasar Unand hanya pada sifat fisik dan kimia
yang terlihat pada ”Tabel (7)”. Sifat fisik dan kimia
yang penting dari suatu bahan bakar (solar) antara
lain viskositas, nilai kalor, bilangan setana berat jenis
spesifik. Untuk biodiesel yang diolah dari minyak
goreng bekas mempunyai nilai viskositas 6,532 cSt,
dimana nilai tersebut mendekati nilai viskositas solar
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