
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minyak jelantah merupakan salah satu bahan baku yang memiliki peluang untuk 

produksi biodiesel karena minyak ini masih mengandung trigliserida.  Data 

statistik menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi 

minyak goreng (Departemen Pertanian, 2013).  Peningkatan ini akan 

menyebabkan jumlah minyak jelantah bertambah.  Sementara untuk menekan 

biaya produksi sebagian pedagang biasanya tidak membuang minyak jelantah 

tersebut, tetapi menambahkannya dengan minyak yang baru atau minyak jelantah 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk membakar ayam atau ikan.  Selain itu 

minyak jelantah ada yang dimurnikan kembali dan dijadikan minyak goreng daur 

ulang.  Minyak jelantah yang digunakan kembali sebagai bahan makanan tidak 

baik untuk kesehatan karena dapat mengakibatkan kerusakan pada hati, ginjal, 

jantung dan bersifat karsinogenik (Hanif, 2009).  Oleh karena itu perlu dilakukan 

usaha-usaha lain dalam pemanfaatan minyak jelantah tersebut.  Salah satunya 

adalah sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel.  

Konversi langsung minyak jelantah atau minyak goreng bekas menjadi biodisel 

sudah cukup lama dilakukan oleh para peneliti biodiesel (Freedman, et al., 1984; 

Kheang, 1996; Ummy, 2008; Hanif, 2009; Nadir et al., 2009).  Pada umumnya 
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proses produksi biodiesel dari minyak jelantah melalui tahapan penyaringan 

minyak, tahapan esterifikasi dan transesterifikasi minyak menjadi biodiesel.  

Untuk bahan baku yang mengandung asam lemak bebas (Free Fatty Acid, FFA) 

tinggi seperti minyak jelantah, proses produksi biodiesel dilakukan dalam dua 

tahap yaitu esterifikasi dan transesterifikasi.  Proses produksi biodiesel dengan 

menggunakan bahan baku minyak jelantah dengan metode transesterifikasi 

menyimpulkan bahwa sifat-sifat ester dari minyak jelantah tidak berbeda jauh dari 

sifat biodiesel dari minyak baru dan juga sifat minyak solar, kecuali kemampuan 

untuk disaring yang tinggi karena titik bekunya yang tinggi.  Tingginya titik beku 

ini disebabkan oleh tingginya kandungan asam lemak jenuh.  Selain itu, proses 

transesterifikasi memerlukan suhu yang tinggi, pengadukan, waktu yang lama, 

dan rasio molar yang berlebih.  Pada proses pengolahan biodiesel umumnya 

menggunakan pengadukan secara mekanis pada sistem batch dan menggunakan 

pengadukan system orifice.  Tahapan-tahapan panjang yang harus dilalui 

menyebabkan rendahnya efisiensi energi dan tingginya konsumsi energi, yang 

mengakibatkan tingginya biaya produksi biodiesel.   

Penelitian ini harapkan dapat mencari alternatif lain pada reaksi transesterifikasi 

tanpa input panas langsung dan tanpa pengadukan mekanis.  Penggunaan 

gelombang ultrasonik diharapkan dapat menghasilkan proses dengan input energi 

lebih rendah untuk proses produksi biodiesel agar efisien, dengan suhu rendah dan 

waktu proses lebih pendek dibandingkan dengan proses produksi biodiesel secara 

konvensional (Susilo, 2007).  Gelombang ultrasonik pada frekuensi rendah dapat 

digunakan untuk menghasilkan emulsi dari cairan yang immiscible.  Kavitasi 

dinamik gelombang ultrasonik mampu menciptakan kondisi lingkungan yang 
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sangat ekstrim di mana suhu dan tekanan lokal sesaat dapat mencapai 10.000
0
C 

dan 1000 atm (Santos dkk., 2009; Hendee dan Ritenour, 2002).  Kondisi seperti 

ini dapat menyebabkan radikal-radikal yang berpengaruh terhadap dekomposisi 

pelarut, monomer, atau putusnya rantai polimer, sehingga radikal-radikal ini 

mampu menginisiasi reaksi kimia (Xia et al., 2009).  Untuk itu secara tidak 

langsung gelombang ultrasonik mampu mempercepat reaksi dengan cara 

menggetarkan molekul reaktan.  Sehingga reaksi produksi biodiesel dapat 

dilakukan pada suhu rendah dengan waktu yang singkat, dan dapat 

menghasilkan konversi biodiesel yang optimum. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengamati proses 

produksi biodiesel menggunakan bahan baku minyak jelantah melelui proses 

transesterifikasi dengan bantuan gelombang ultrasonik.  Proses transesterifikasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain frekuensi, suhu, waktu reaksi, dan 

rasio molaritas pada pelarut yang digunakan.  Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengamati pengaruh rasio molar dan waktu reaksi terhadap hasil 

dan mutu biodisel dari minyak jelantah melalui transesterifikasi yang dibantu 

gelombang ultrasonik 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio molar dan 

waktu reaksi terhadap hasil dan mutu biodisel dari minyak jelantah melalui 

transesterifikasi yang dibantu gelombang ultrasonik 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Pemanfaatan minyak jelantah yang merupakan limbah rumah tangga untuk 

menghasilkan alternatif bahan bakar diesel yang dapat diperbaharui untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil terutama bahan bakar 

solar.  Serta memberi informasi tentang alternatif penggunaan gelombang 

ultrasonik pada proses transesterifikasi dalam produksi biodiesel. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Minyak jelantah (waste cooking oil) merupakan limbah dan mengandung 

senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik, yang terjadi selama proses 

penggorengan.  Pemakaian minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak 

kesehatan manusia, menimbulkan penyakit kanker, dan akibat selanjutnya dapat 

mengurangi kecerdasan generasi berikutnya.  Hal ini memerlukan pemanfaatan 

yang tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak 

menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan.  Salah satu 

bentuk pemanfaatan minyak jelantah agar dapat bermanfaat adalah dengan 

mengubahnya menjadi biodiesel. 

Proses reaksi transesterifikasi pada produksi biodiesel secara konvensional 

memerlukan pemanasan dan pengadukan secara mekanis.  Beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecepatan reaksi transesterifikasi pada proses produksi 

biodiesel di antaranya adalah pengaruh air dan asam lemak bebas, 

perbandingan rasio molar dan minyak jelantah, jenis katalis, dan suhu.  Reaksi 
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transesterifikasi trigliserida menjadi metil ester membutuhkan pengadukan 

mekanis dengan suhu yang tinggi dalam waktu yang lama sehingga 

memerlukan input energi yang tinggi.  Secara konvensional, untuk 

mengatasinya dengan meningkatkan suhu reaksi atau dengan menambahkan 

kosolven.  Alternatif pemecahan lain untuk mengatasinya yaitu dengan 

menggunakan bantuan radiasi gelombang ultrasonik.  Pada penelitian ini tidak 

dilakuakn analisi biaya. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio molar dan waktu reaksi 

pada proses produksi biodiesel dengan gelombang ultrasonik berpengaruh terhadap 

karakteristik biodiesel yang dihasilkan. 

 


