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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini peran biodiesel semakin penting sebagai bahan bakar alternatif 

yang terbarukan. Persediaan bahan bakar fosil yang menipis dan penggunaan 

bahan bakar yang terus meningkat mengakibatkan perkembangan biodiesel 

terus dilakukan. Biodiesel dijadikan sebagai sumber energi terbarukan dapat 

menjamin ketersediaan sumber energi untuk pemakaian jangka panjang. 

Umumnya biodiesel dihasilkan dari minyak nabati terutama dari minyak 

kelapa (Syani, 2014) dan minyak kelapa sawit (Sijabat, 2013). Namun, kedua 

bahan baku tersebut merupakan bahan pangan utama sehingga tidak mungkin 

dimanfaatkan sepenuhnya sebagai bahan baku biodiesel. Selain itu, sampai 

sekarang harga biodiesel dari minyak kelapa dan kelapa sawit masih lebih 

tinggi dibanding harga diesel dari minyak bumi. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dimanfaatkan sumber minyak nabati 

lain untuk menjamin ketersediaan bahan baku biodiesel tersebut. Beberapa 

contoh minyak nabati non pangan adalah minyak jarak, minyak bunga 

matahari, dan minyak biji ketapang.Tanaman ketapang merupakan tanaman 

yang potensil karena memiliki kandungan asam lemak jenuh yaitu asam 

palmitat dan asam stearat, sedangkan asam lemak tidak jenuh yang 

terkandung adalah asam linoleat dan asam oleat (Santos, 2008).  
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Tanaman ketapang memiliki nama Latin Terminalia catappa L. biasanya 

tumbuh secara luas di dataran beriklim panas, sehingga tanaman ini banyak 

dijumpai di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun belum ada data yang 

pasti tentang tanaman ini di Indonesia namun secara umum tanaman ini 

memiliki potensi yang sangat besar karena terdapat secara merata di hampir 

seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, tanaman ini tumbuh dengan cepat 

dan dalam usia 2 sampai 3 tahun sudah menghasilkan buah. Untuk tanaman 

yang baru berbuah diperkirakan mampu menghasilkan 5 kg biji per pohon 

dalam sekali panen, dengan bobot yang cukup besar yakni hanya sekitar 24 

buah segar per kilo atau sekitar 160 biji per kilo (Orwa et al., 2009).  

Meskipun memiliki potensi yang besar sebagai biodiesel, buah ketapang 

memiliki kelemahan praktis yaitu, biji ketapang berukuran kecil sehingga 

sulit untuk mengekstraksi minyaknya dalam jumlah banyak. Untuk mengatasi 

masalah tersebut digagas pembuatan biodiesel dari minyak biji ketapang 

tanpa melalui ekstraksi minyaknya terlebih dahulu, tetapi langsung 

menggunakan biji ketapang.  Metode ini secara umum dikenal sebagai 

reactive extraction. 

Pembuatan biodiesel umumnya melalui reaksi transesterifikasi. Produk yang 

dihasilkan dari proses transesterifikasi mengandung alkil ester dan gliserol 

yang terpisah dari biodiesel dan selanjutnya dimurnikan (Knothe, 2006). 

Reaksi transesterifikasi didefinisikan sebagai reaksi  organik pembentukan 

ester dari suatu senyawa ester lain melalui pertukaran gugus alkil dari ester 

dengan gugus alkil lebih sederhana dari suatu alkohol. Reaksi transesterifikasi 

dapat dijalankan dalam suasana asam maupun basa. Faktor – faktor yang 
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mempengaruhi reaksi transesterifikasi adalah suhu, kecepatan pengadukan, 

perbandingan metanol – asam lemak, jenis dan konsentrasi katalis (Hui, 

1996). 

Salah satu faktor yang sangat menentukan reaksi transesterifikasi minyak 

nabati adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi 

namun zat tersebut tidak mempengaruhi perubahan kimia pada akhir reaksi. 

Katalis yang umum digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah katalis 

homogen,  meliputi asam seperti H2SO4 (Buchori, 2012) dan HCl (Parnas, 

2008), serta basa seperti KOH (Sitorus, 2011) dan NaOH (Maulana, 2011). 

Katalis asam dapat memberikan konversi hasil yang tinggi, namun reaksinya 

berlangsung lambat sehingga diperlukan waktu yang lama untuk mencapai 

reaksi sempurna. Penggunaan katalis basa cenderung berlangsung lebih cepat 

dibanding dengan katalis asam, tetapi dalam reaksinya menghasilkan air saat 

pembentukan metoksida sehingga dapat terjadi reaksi penyabunan 

(Schuchardt et al., 1997). 

Berkaitan dengan gagasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

membandingkan  hasil pengolahan minyak biji ketapang dengan metode 

reactive extraction, menggunakan katalis asam  yaitu H2SO4 dan HNO3 serta 

katalis basa yaitu NaOH untuk mendapatkan katalis biodiesel yang paling 

sesuai. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat biodisel dari biji ketapang dengan metode reactive extraction 

menggunakan beberapa katalis asam dan basa. 

2. Mengidentifikasi komponen biodiesel yang dihasilkan dengan metode 

Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS). 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang metode reactive extraction untuk 

mengolah minyak biji ketapang menjadi biodiesel. 

2. Memanfaatkan sumber daya tanaman yang potensinya belum banyak 

diteliti untuk menghasilkan biodiesel. 


