
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Bertambahnya populasi manusia dan jumlah kendaraan serta perkembangan 

industrialisasi menyebabkan kebutuhan akan bahan bakar semakin meningkat. Hal 

ini menyebabkan ketersediaan bahan bakar menjadi semakin menipis, terutama 

bahan bakar fosil yang masih menjadi andalan saat ini.  Dampak utama adalah 

harga bahan bakar fosil yangterus naiksehingga diperlukan terobosan baru agar 

ketersediaan bahan bakar dapat memenuhi berbagai kebutuhan.  Masalah lain 

yang terkait dengan bahan bakar fosil adalah emisi gas CO2 dari hasil pembakaran 

yang berdampak langsung pada pemanasan global. 

 

Dua masalah utama di atas menjadi faktor pendorong pengembangan bahan bakar 

alternatif dan terbarukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  Dari berbagai 

upaya yang telah dilakukan dewasa ini telah dikenal berbagai jenis bahan bakar 

alternatif, salah satunya adalah biodiesel.  Di Indonesia, bahan bakar alternatif ini 

berpeluang besar menjadi komoditas unggulan, bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri tetapi menjadi komoditas ekspor sebagai sumber devisa.   

 

Peluang ini didasarkan pada kenyataan bahwa biodiesel saat ini sudah digunakan 

secara komersial, karena sifatnya yang ramah lingkungan yaitu tidak mengandung 



 

 

2 
 

sulfur yang bersifat karsinogen, jumlah CO2 yang dihasilkan pada pembakarannya 

lebih sedikit dibanding dengan bahan bakar fosil, serta memiliki angka cetane 

yang lebih tinggi dari minyak diesel yang dihasilkan dari industri petrokimia.  Di 

samping itu, industri biodisel juga didukung ketersediaan bahan baku yang cukup 

melimpah di Indonesia, yaitu minyak nabati yang dapat diperoleh dari berbagai 

sumber antara lain biji bunga matahari, kedelai, biji kapas, kelapa, kelapa sawit, 

dan biji jarak. 

 

Secara kimia, pembuatan biodiesel pada hakekatnya adalah reaksi transesterifikasi 

minyak nabati menjadi ester yang lebih sederhana dengan menggunakan alkohol, 

terutama metanol (Crabbe et al., 2001) dan etanol (Al-Widyan and Al-Shyoukh., 

2002).  Karakteristik utama reaksi transesterifikasi adalah merupakan reaksi 

reversibel dan kedua reaktan merupakan senyawa yang tidak reaktif, sehingga 

untuk mendorong reaksi ke arah produk dibutuhkan katalis.  

  

Katalis yang paling umum digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis 

homogen asam kuat dan basa kuat seperti H2SO4dengan persen konversi metil 

ester sebesar 95 % (Canakci et al., 2001), NaOHdengan persen konversi etil ester 

95,8 % (Alamu et al., 2008; Hossain et al., 2012) dan KOHdengan persen 

konversi metil ester sebesar 88,20 % (Komintarachat et al., 2010).  Penggunaan 

katalis asam dalam reaksi transesterifikasi masih berjalan lambat dan harus 

dilangsungkan tanpa air, karena adanya air akan meningkatkan pembentukan 

asam karboksilat sehingga akan mempengaruhi rendemen reaksi. Penggunaan 

katalis basa diketahui efektif meningkatkan laju reaksi, akan tetapi dihasilkan air 

dari reaksi antara hidroksida dan alkohol. Keberadaan air mengakibatkan produk 
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ester yang sudah terbentuk akan mengalami reaksi hidrolisis, selain itu air juga 

mengakibatkan pembentukan sabun dan buih yang tidak hanya akan mengurangi 

rendemen reaksi tetapi juga akan meningkatkan viskositas, dan mempersulit 

pemisahan gliserol.  Disamping itu, residu katalis homogen seringkali masih 

terdapat dalam produk, sehingga mengurangi kelayakgunaan produk karena sifat 

korosif asam maupun basa, dan katalis tersebut pada umumnya tidak dapat 

digunakan ulang.   

 

Kelemahan katalis homogen seperti dipaparkan di atas telah mendorong 

pengembangan katalis heterogen.  Katalis heterogen mempunyai fasa berbeda 

dengan reaktan, yaitu katalis berbentuk padat sedangkan reaktan pada fasa cair.  

Penggunaan katalis heterogen mempunyai beberapa keunggulan diantaranya, 

tahan terhadap reaksi bersuhu tinggi, kemudahan pemisahan katalis dari campuran 

reaksi, dapat digunakan ulangdan tidak korosif (Moffat, 2002; Frenzer et al., 

2006). 

 

Dewasa ini,berbagai jenis katalis heterogen untuk reaksi transesterifikasi telah 

dikembangkan dan salah satunya adalah zeolit (Ramos et al., 2008; Kusuma dkk, 

2012). Secara kimia, zeolit merupakan senyawa alumino silikat berstruktur tiga 

dimensi, yang terbentuk dari tetrahedral alumina dan silika dengan rongga-rongga 

di dalam yang berisi ion-ion logam, biasanya alkali atau alkali tanah dan molekul 

air yang dapat bergerak bebas.  Secara alami zeolit ditemukan sebagai mineral dan 

tersebar di berbagai negara dengan komposisi yang berbeda.  Meskipun tersedia 

dalam jumlah besar, zeolit alam memiliki sejumlah kelemahan yang membatasi 

pemanfaatannya sebagai katalis yaitu mengandung banyak pengotor, pori-porinya 
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tidak seragam, dan kekuatan asamnya juga sulit di kontrol.Kelemahan tersebut 

merupakan faktor pendorong pengembangan zeolit sintetik karena memiliki 

kemurnian yang tinggi dan komposisi yang sangat homogen.  

 

Pada umumnya, zeolit sintetik diproduksi dari bahan baku berupa senyawa silika 

yang mudah larut dalam air misalnya tetra methyl ortho silicate(TMOS) dan tetra 

ethyl ortho silicate (TEOS), sedangkan senyawa alumina didapatkan dari garam 

aluminium terutama aluminium nitrat (Wang et al., 2010) dan aluminum klorida 

(Dirdianti, 2011) yang juga mudah larut dalam air.  Dari bahan baku tersebut, 

zeolit dapat dibuat dengan metode sol-gel.  Bahan baku lain yang sudah 

dimanfaatkan adalah berupa padatan, misalnya fume silika (Tomiyama et al., 

2003; Barrault et al., 2002) dan alumino silikat (Dirdianti, 2011), untuk bahan 

baku ini metode yang digunakan adalah hidrotermal (Wustoni, 2011).  Teknik 

lainnya adalah microwave, pada teknik ini gelombang elektromagnetik dengan 

frekuensi 300 MHz – 300 GHz dialirkan ke dalam campuran larutan aluminat dan 

silikat sampai terbentuk campuran yang homogen (Musthofa dan Lukman, 2010). 

 

Dari beberapa jenis bahan baku dan metoda sintesis yang telah disebutkan diatas, 

terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adalah bahan baku silika TEOS dan 

TMOS merupakan produk impor yang harganya mahal, metode preparasi zeolit 

dengan hidrothermal membutuhkan waktu teknis yang relatif panjang karena 

melibatkan beberapa tahap dan banyak bahan kimia yang terbuang, dan teknik 

pembuatan zeolit dengan microwavemasih dipertanyakan mengenai keamanan dan 

efek kesehatan bagi pengguna karena tingginya frekuensi yang digunakan dan 

tingkat krisnalitasnya rendah (Turner et al., 2004).   
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Dalam upaya menekan biaya produksi zeolit sintetik, penelitian ini digagas untuk 

memanfaatkan silika dari sekam padi sebagai bahan baku.Sekam padi diketahui 

merupakan residu pertanian yang melimpah di Indonesia, termasuk Provinsi 

Lampung.Sekitar 20 % sekam padi akan diperoleh dari padi yang digiling.  Hasil 

penelitian Harsono(2002) juga menunjukkan, bahwa sekam padi mengandung 

silikasekitar 85-97 %.Kandungan silika dan kelimpahan yang tinggi, memberi 

peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber silika menggantikan sumber silika 

lain yang lebih mahal.  Silika sekam padi diketahui larut dalam larutan alkali, 

sehingga dapat diperoleh dengan mudah menggunakan metode ekstraksi alkalis 

misalnya dengan NaOH dan KOH (Kalaphathy et al., 2000; Suka dkk., 2008; 

Daifullah et al., 2003; Pandiangan dkk., 2009). 

 

Pada penelitian ini, zeolit sintetikdibuat dengan metode elektrokimia 

menggunakan batangan alumina sebagai elektrodanya. Metode ini memiliki 

keunggulan antara lain peralatan yang digunakan sederhana, biaya operasional 

alat relatif murah, bisa digunakan pada sistem alir (Yatmaz et al., 2009) dan yang 

paling utama adalah proses dapat dikendalikan dengan mengatur variabel 

elektrokimia seperti waktu dan potensial.  Prinsip dasar gagasan ini adalah, 

elektrolisis logam alumina yang ditempatkan dalam sol silika sekam padi. Logam 

Al yang digunakan sebagai anoda akan teroksidasi menjadi kation Al
3+

, yang akan 

terlarutdalam sol silika.Dengan mengatur variabel potensial, pH dan waktu maka 

akan didapatkan zeolit sintetik dengan nisbah Si/Al yang berbeda-beda. 

 

Pengaruh nisbah Si/Alzeolit yang dihasilkan terhadap unjuk kerja sebagai katalis 

reaksi transesterifikasi menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Seperti telah 
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dijelaskan sebelumnya, reaksi transesterifikasi merupakan reaksi pembuatan 

biodiesel yang membutuhkan katalis. Katalis zeolit sintetik dengan nisbah Si/Al 

berbedaakan memberikan perbedaan unjuk kerja dalam reaksi transesterifikasi, 

sehingga akan terpilih katalis terbaik dengan nisbah Si/Al tertentu. 

 

Beberapa peneliti menggunakan zeolit sintetik untuk uji transesterifikasi 

diantaranya adalah Santoso dkk (2012) melakukan sintesis katalis zeolit dari 

sekam padi dengan metode sol gel yang digunakan untuk uji transesterifikasi 

minyak biji kapuk diperoleh rendemen metil ester sebesar 21,94 %.  Wirasito dkk 

(2014) melakukan sintesis katalis zeolit termodifikasi abu tandan kosong kelapa 

sawit untuk uji transesterifikasi minyak goreng bekas dengan diperoleh rendemen 

metil ester sebesar 91,58%. 

 

Terkait dengan pembuatan zeolit sintetik secara elektrokimia untuk reaksi 

transesterifikasi, Syani (2014) melakukan sintesis zeolit dari sekam padi secara 

elektrokimia sebagai katalis untuk reaksi transesterifikasi minyak kelapa, 

diperoleh rendemen metil ester sebesar 100%.  Liani (2014) mensintesis alumina 

dengan metode elektrokimia yang digunakan sebagai bahan baku zeolit sintetik 

faujasit dengan metode hidrotermal.  

 

Atasdasar ini, katalis terbaik dikarakterisasi dengan beberapa metode, diantaranya 

adalah X-Ray Difraktometer (XRD) untuk melihat struktur dan analisis fasa 

katalis, Scanning Electron Microscope (SEM-EDS) untuk melihat morfologi 

permukaan sampel dan komposisi unsur dalam sampel, Particle Size Analyzer  

(PSA) untuk mengetahui pola distribusi ukuran partikel.Pada penelitian ini, unjuk 

kerja katalis yang dibuat dievaluasi berdasarkan persen konversi minyak nabati 
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menjadi ester dengan GC-MS, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jenis 

ester yang terbentuk, serta uji biodiesel umum seperti viskositas, berat jenis dan 

flash point. 

 

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan diatas, masalah utama yang akan 

dipelajari dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh potensial, waktu dan 

pH terhadap nisbah Si/Al zeolit sintetik yang dihasilkan dan bagaimana hubungan 

komposisi ini dengan unjuk kerja zeolit sebagai katalis transesterifikasi. Dari 

rangkaian percobaan yang akan dilakukan, diharapkan akan diperoleh zeolit 

sintetik dengan unjuk kerja yang baik sebagai katalis transesterifikasi, dan 

berpeluang untuk dikembangkan sebagai katalis aplikasi hingga ke skala yang 

lebih besar.    

 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, berikut ini beberapa 

tujuan spesifik dari penelitian ini antara lain : 

1. Mensintesis zeolit melalui penerapan potensial dan pH yang berbeda, 

sehingga akan dihasilkan nisbah Si/Al yang berbeda-beda. 

2. Menguji aktivitas zeolit sebagai katalis untuk reaksi transesterifikasi 

minyak kelapa dan minyak jarak untuk mendapatkan katalis dengan 

unjuk kerja terbaik. 

3. Mengkarakterisasi zeolit sintetik yang mempunyai unjuk kerja terbaik 

dengan SEM-EDS, PSA dan XRD untuk mengungkapkan kaitan 
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antara karakteristik dengan unjuk kerja zeolit sebagai katalis reaksi 

transesterifikasi. 

4. Menentukan jenis zeolit sintetik  yang memberikan unjuk kerja terbaik 

melalui karakterisasi SEM-EDS dan XRD 

5. Mengkarakterisasi biodiesel yang dihasilkandengan GC-MS, 

viskositas, massa jenis dan flash pointuntuk melihat kelayakannya 

sebagai bahan bakar. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pemanfaatan silika sekam padi, untuk perolehan nilai 

tambah dari sektor pertanian 

2. Memberikan informasi pembuatan zeolit sintetik dengan metoda baru, 

yaitu metoda elektrokimia 

3. Memberikan informasi ilmiah tentang  jenis katalis zeolit sintetik yang 

yang efektif dalam pembuatan biodiesel. 

4. Memberikan informasi tambahan mengenai teknologi ramah 

lingkungan yakni biodiesel yang dihasilkan dari minyak kelapa dan 

minyak jarak  

 

 

 

 


