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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produksi  perikanan  laut  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin 

meningkat dan berkembang. Disamping kekayaan ikan di kawasan Indonesia 

yang berlimpah serta usaha untuk meningkatkan hasil tangkapnya yang terus 

menerus  dilaksanakan,  ternyata  baru  mencapai  nilai  35% saja  yang  dapat 

dicapai.  Dari  data  yang  dapat  dikumpulkan,  setiap  musim  masih  terdapat 

antara 25-30% hasil tangkapan  ikan  laut yang akhirnya harus menjadi ikan 

sisa  atau  ikan  buangan  yang  disebabkan  karena  berbagai  hal (http//Ditjen 

Perikanan Budidaya.com):

1. Keterbatasan  pengetahuan  dan  sarana  para  nelayan  di  dalam  cara 

pengolahan  ikan.  Misalnya,  hasil  tangkapan  tersebut  masih  terbatas 

sebagai  produk  untuk  dipasarkan  langsung  (ikan  segar),  atau  diolah 

menjadi ikan asin, pindang, terasi serta hasil-hasil olahannya. 

2. Tertangkapnya jenis-jenis ikan lain yang kurang berharga ataupun sama 

sekali belum mempunyai nilai di pasaran, yang akibatnya ikan tersebut 

harus dibuang kembali. 
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Diantara  bahan  alami,  ikan  tercatat  sebagai  bahan  yang  sangat  cepat 

membusuk. Karenanya begitu ikan tertangkap, maka proses pengolahan dalam 

bentuk  pengawetan  dan  pengolahan  harus  segera  dilakukan.  Juga  selama 

pengolahan ikan,  masih banyak bagian-bagian dari ikan, baik kepala,  ekor, 

maupun  bagian-bagian  yang  ditermanfaatkan  akan  dibuang.  Tidak 

mengherankan  kalau  sisa  ikan  dalam  bentuk  buangan  dan  bentuk-bentuk 

lainnya berjumlah cukup banyak, apalagi kalau ditambah dengan jenis-jenis 

ikan  lainnya  yang  tertangkap  tetapi  tidak  mempunyai  nilai  ekonomi. 

Ditambah  lagi,  ikan-ikan  sisa  dan  yang  terbuang  tersebut  secara  langsung 

maupun tidak langsung banyak membawa problema lingkungan di kawasan 

pesisir, tempat penampungan ikan (TPI) dan tempat pengolahan ikan lainnya, 

minimal dalam bentuk gangguan terhadap kebersihan, sanitasi dan kesehatan 

lingkungan.

Minyak bumi merupakan sumber energi fosil yang dimanfaatkan sebagai 

bahan baku kilang didalam negeri dan untuk dieksport sebagai sumber devisa. 

Hasil kilang adalah BBM yang antara lain terdiri atas premium, minyak tanah, 

minyak solar,  dan lain-lain.   Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara 

nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi minyak bumi 

dalam negeri menunjukan tren menurun. Secara keseluruhan, konsumsi BBM 

selama tahun 2004 mencapai  61,7  juta  kiloliter,  dengan  rincian  16,2 juta 

kiloliter premium, 11,7 juta kiloliter minyak tanah, 26,9 juta kiloliter minyak 
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solar, 1,1 juta kiloliter diesel, dan 5,7 jutakilo liter minyak bakar. Kemampuan 

produksi BBM dalam negeri hanya sekitar 44,8 jutakilo liter  (Syah A.N.A, 

2006).

Bahan  bakar  terutama  berbentuk  cair  sangat  prospektif  untuk 

dikembangkan.  Biodiesel  dapat  dibuat  dari  sumber  nabati  atau  hewani, 

sehingga  dapat  dugunakan  sebagai  bahan  alternatif  pengganti  BBM untuk 

motor  diesel.  Biodiesel  merupakan  bahan  bakar  minyak  dari  nabati  atau 

hewani yang memiliki sifat menyerupai minyak diesel atau solar. Bahan bakar 

ini ramah lingkungan karena mengahsilakan emisi gas buang yang jauh lebih 

baik dibandingkan dengan diesel.

Minyak bumi merupakan sumber energi yang tak dapat diperbarui dan 

suatu  saat  akan habis.  Kenyataan   yang   demikian   mendorong   berbagai 

negara  melakukan  langkah-langkah penghematan  dan  melakukan  berbagai 

penelitian  untuk  mendapatkan  bahan  bakar  baru sebagai pengganti minyak. 

Bahan  bakar  baru  tersebut  adalah  biodiesel  dimana  bahan  bakar  ini  dapat 

digunakan  sebagai  alternatif  baru  pengganti  solar  untuk  mesin  diesel.  

Biodiesel  merupakan  bahan  bakar  pengganti  minyak  solar  yang  dapat 

diproduksi sendiri. Biodiesel umumnya diperoleh dari proses esterifikasi dan 

transesterfikasi.

Penerapan paten yang pertama tentang penggunaan metil ester minyak 

nabati sebagai bahan bakar diesel dilakuakan pada tahun 1980. Pada saat yang 
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sama  metil  ester  minyak  biji  rampe  (RME)  pertama  diproduksi  dan  diuji 

kelayakannya sebagai bahan bakar di Universitas Graz. Biodisel digunakan 

dalam bentuk murni  atau sebagai campuran bahan bakar diesel fosil  (Syah 

A.N.A, 2006). 

Biodiesel mempunyai  banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan 

bakar  diesel  dari  minyak  bumi.  Bahan  bakar  biodiesel  dapat  diperbaharui. 

Selain itu juga dapat memperkuat perekonomian dan menciptakan lapangan 

kerja.  Biodiesel  merupakan  bahan  bakar  ideal  untuk  industri  transportasi 

karena dapat digunakan pada berbagai mesin diesel,  termasuk mesin-mesin 

pertanian.

1.2  Perumusan Masalah

Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  penambahan  biodiesel  dengan 

komposisi: solar +  biodiesel (80%:20%) (B20), solar + biodiesel (70%+30%) 

(B30),  solar  +  biodiesel  (60%:40%)  (B40),  solar  +  biodiesel  (50%+50%) 

(B50).  Apakah  berpengaruh  terhadap  pretasi  mesin  pada  penggunaan 

campuran biodiesel dengan bahan bakar solar murni?
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1.3  Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, maka 

perlu dibatasi permasalahannya sebagai berikut:

a. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin diesel dengan 

merk kubota type KND 180/ER 180 N.

b. Metode pembebanan menggunakan listrik berupa lampu pijar.

c. Bahan bakar yang digunakan yaitu bahan bakar diesel (solar murni) dan 

campuran bahan bakar diesel (solar) dengan biodiesel dari limbah ikan 

sebesar (B20, B30, B40, B50).

1.4  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui performa mesin diesel dengan menggunakan bahan bakar 

campuran biodiesel dari limbah ikan dengan solar.

2. Membandingkan  komposisi  campuran  biodiesel  dengan  solar  (B20, 

B30, B40, B50) dalam pengujian terhadap perstasi mesin.
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1.5   Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari tujuannya mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui  performa  campuran  biodiesel  yang  digunakan  terhadap 

mesin diesel.

2. Menambah nilai ekonomis dalam pemanfaatan limbah perikanan dan 

bahan bakar.

3. Memperkenalkan kepada masyarakat tentang biodiesel sebagai bahan 

bakar  alternatif  yang  dapat  dicampurkan  dengan  bahan  bakar  diesel 

(solar).

4. Mendorong masyarakat  untuk mengurangi  penggunaan bahan bakar 

dari  fosil  terutama bahan bakar  diesel  (solar)  dengan mengganti  bahan 

bakar alternatif (biodiesel).

1.6    Sistematika Penulisan

Tugas akhir  ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini  berisi  pengertian landasan teori,  motor diesel 4 

langkah, minyak ikan, biodiesel, prestasi mesin.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi diagram alir penelitian, metode eksperimen, 

bahan dan alat  instalasi pengujian, lokasi penelitian, prosedur 

penelitian, pembuatan minyak ikan, langkah-langkah pengujian 

prestasi mesin. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil pengujian prestasi mesin, perhitungan 

pembebanan, perhitungan torsi,  pehitungan daya,  perhitungan 

KBBS, kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN


