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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Kebutuhan manusia akan energi terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Keadaan ini semakin diperparah dengan banyaknya pembelian kendaraan 

pribadi sementara sumber daya minyak bumi dari tahun ke tahun semakin 

berkurang. Jika keadaan ini terus berlanjut dapat dipastikan bahwa beberapa 

tahun mendatang akan terjadi kelangkaan BBM di Indonesia maupun di dunia. 

Pada tahun 2004 PT.Pertamina bisa memproduksi minyak bumi sebesar 

400.486 barel, sementara pada tahun 2011 minyak bumi yang dapat 

diproduksi hanya 163.633 barel. Penurunan produksi yang sangat drastis 

berbanding terbalik dengan konsumsi minyak bumi yang terus meningkat, ini 

memaksa pemerintah mencari cara untuk mengurangi konsumsi minyak bumi 

dan beralih pada energi alternatif yang ramah lingkungan. Untuk solusi 

masalah tersebut dikeluarkanlah Peraturan Peresiden No.5 Tahun 2006 dalam 

menargetkan pencapaian energi bahan bakar nabati lebih dari 5%. 

Salah satu energi alternatif yang harus dikembangkan oleh Indonesia 

untuk mengatasi masalah ini adalah pengembangan biodiesel. Karena 

Indonesia mempunyai bahan baku yang melimpah. Departemen Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Pokja Bahan Bakar Nabati 

menargetkan produksi biodiesel Indonesia pada tahun 2025 adalah 4.700 

milyar liter. Biodiesel diharapkan dapat menjadi solusi sebagai sumber energi 

alternatif untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar diesel nasional. 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif dari bahan mentah 

terbaharukan (renewable), yaitu minyak tumbuhan atau lemak hewan yang 

diproses dengan cara transesterifikasi, esterifikasi maupun proses esterifikasi-

transesterifikasi. Biodiesel dihasilkan dari reaksi minyak atau lemak dengan 

metanol atau etanol menghasilkan metil ester dan gliserin. Kegunaan biodiesel 

sebagai bahan bakar alternatif pada dasarnya mampu menggantikan solar 

100% tanpa harus memodifikasi mesin diesel. Hal ini karena sifat biodiesel 
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yang hampir sama dengan solar, baik kekentalan, berat jenis, bilangan asam, 

kadar air maupun angka cetananya, sehingga tidak merusak mesin. 

 

1.2.Penentuan Kapasitas Perancangan Pabrik 

Beberapa faktor yang menjadi alasan dalam penentuan kapasitas pabrik 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Proyeksi Kebutuhan Biodiesel dalam Negeri 

 

Tabel 1.1. Kebutuhan Biodiesel 

No Tahun 
Kebutuhan Biodiesel        

(Ton/Tahun) 

1 2005 0 

2 2006 220 

3 2007 880 

4 2008 1.060 

5 2009 1.250 

6 2010 1.440 

7 2011 1.630 

8 2012 1.820 

9 2013 2.010 

10 2014 2.200 

(Sumber: Handbook of Energy And Economic Statistis of Indonesia, 

ESDM, 2007, diolah) 
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Berdasarkan tabel kebutuhan biodiesel di atas maka dapat dibuat grafik 

sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 Grafik Kebutuhan Biodiesel 

 

1.2.2. Ketersediaan Bahan Baku 

Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati yang terdiri 

atas flora dan fauna. Salah satu flora jenis pohon yang hidup dan banyak 

ditemui di Indonesia terutama di kawasan pesisir adalah nyamplung 

(Calophyllum inophyllum) atau yang disebut bintangur. Tanaman 

nyamplung tersebar diberbagai daerah di Indonesia mulai dari Sumatra 

hingga Papua. Luasnya mencapai 255,35 ribu ha (Balitbang Kehutanan, 

2008). Produksi tanaman nyamplung tiap tahun mencapai 100kg biji 

perpohon. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan untuk setiap 

1kg biji nyamplung yang sudah tua bisa menghasilkan 0,5L minyak 

nyamplung (goorganicjogja.wordpress.com). 
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Tabel 1.2. Potensi Budidaya Nyamplung di Indonesia 

No Wilayah 

Luas Lahan Potensial Budidaya Nyamplung (ha) 

Tanaman 

Nyamplung 
Tanah Kosong Total 

1 
Bali dan Nusa 

Tenggara 
15.700 4.700 20.400 

2 Irian Jaya Barat 2.800 34.900 62.900 

3 Jawa 2.200 3.400 5.600 

4 Kalimantan 10.100 19.200 29.300 

5 Maluku 8.400 9.700 18.100 

6 Papua 79.800 16.400 96.200 

7 Sulawesi 3.100 9.900 9.000 

8 Sumatra 7.400 16.800 24.200 

9 Seluruh Wilayah 177.100 107.100 284.200 

(Sumber: Balitbang Kehutanan, 2008) 

1.2.3. Kapasitas Minimal Pabrik yang Telah Beroperasi 

Berikut adalah beberapa pabrik biodiesel yang telah beroperasi di 

Indonesia (Sahirman, 2008) : 

Tabel 1.3. Pabrik Biodiesel di Indonesia 

No Nama Perusahaan Kapasitas, ton/tahun 

1 PT. Tracon Industri 500 

2 PT. Pindad 500 

3 PT. Energi Alternatif 1500 

4 ITB 500 

5 BPPT 3000 

6 PT. Ganesha Energy 6000 

7 PT. Eterindo Wahanatama 100.000 

8 PT. Sumiasih 36.000 

 

1.3.Pemilihan Lokasi Pabrik 

Letak geografis suatu pabrik memberikan pengaruh besar terhadap 

suksesnya suatu industri. Oleh karena itu, penentuan letak atau lokasi pabrik 
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harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan baik secara teknis maupun 

ekonomis, antara lain meliputi: biaya produksi, distribusi bahan baku dan 

produk, disamping tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. 

Lokasi pabrik biodiesel yang akan didirikan direncanakan akan ditempatkan di 

kawasan Kutai, Kalimantan Timur. Dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Bahan baku 

Bahan baku yang digunakan untuk membuat biodiesel yaitu 

minyak biji nyamplung dan metanol. Bahan baku metanol diperoleh dari 

PT. Kaltim Metanol Industri yang terletak di Bontang Kalimantan Timur, 

sedangkan minyak biji nyamplung didapat dari para pekebun di daerah 

pesisir pantai Kalimantan Barat. Oleh karena itu dipilih lokasi yang dekat 

dengan pengambilan bahan baku untuk mempermudah pengiriman. 

b. Pemasaran  

Lokasi pemasaran akan sangat mempengaruhi harga produk dan 

biaya transportasi. Letak yang sangat berdekatan dengan pasar utama 

merupakan pertimbangan yang sangat penting karena akan lebih mudah 

terjangkau oleh konsumen. 

c. Tenaga Kerja 

Penyediaan tenaga kerja di Kalimantan Barat tidak sulit karena dari 

tahun ke tahun angka tenaga kerja selalu bertambah. Tenaga kerja dapat 

diambil dari daerah setempat atau dapat didatangkan dari daerah lain di 

sekitarnya. Sedangkan tenaga ahli dapat diperoleh dari daerah setempat 

maupun didatangkan dari daerah lain. Begitu juga dengan tingkat 

pendidikan yang relatif tinggi. 

d. Transportasi dan Telekomunikasi 

Dalam hal ini dipertimbangkan dari segi kemudahan dan 

kelancarannya namun dalam hal ini bersifat relatif karena ada kalanya 

kemudahan transportasi tercipta karena berdirinya suatu pabrik. Sistem 

transportasi yang dominan adalah darat dan laut. 
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e. Utilitas  

Utilitas yang utama adalah air, steam, bahan bakar dan listrik. 

Untuk kebutuhan listrik didapat dari PLN dan generator, kebutuhan bahan  

bakar dipenuhi dari Pertamina atau perusahaan petrolium lain, sedangkan 

kebutuhan air dipenuhi dari sungai yang ada di sekitar pabrik. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Kutai, 

Kalimantan Timur sangat tepat bila dijadikan sebagai lokasi pendirian pabrik 

biodiesel. 

1.4.Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Tanaman Nyamplung 

Nyamplung (Calophyllum inophyllum) merupakan pohon yang 

bertajuk rimbun dengan tinggi mencapai 10-30m, biasanya tumbuh agak 

bengkok, condong atau bahkan cenderung mendatar, serta memiliki getah 

lekat berwarna putih atau kuning. Tanaman ini menghasilkan biji yang 

memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi. Dari 2kg biji nyamplung 

dapat dihasilkan satu liter minyak nyamplung 

(goorganicjogja.wordpress.com). 

Di Indonesia nyamplung tersebar luas mulai dari daerah pulau 

Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa minyak biji nyamplung dapat digunakan 

sebagai sumber bahan bakar nabati yang memiliki nilai ekonomis lebih 

tinggi daripada minyak tanah dan minyak biji jarak. 

1.4.2. Minyak Nyamplung 

Minyak nyamplung merupakan minyak nabati yang dihasilkan 

melalui proses pengepresan yang umumnya berwarna kehijauan. Minyak 

ini memiliki kadar asam lemak yang sangat tinggi yaitu mencapai 30% 

sehingga untuk diproses menjadi biodiesel perlu dilakukan perlakuan 

khusus seperti proses degumming dan esterifikasi. Analisis fitokimia 

menunjukkan bahwa minyak biji nyamplung mengandung asam-asam 

lemak seperti Tri-Miristat 0,09%, Tri-Palmitat 15,89%, Tri-Stearat 12,3%, 

Tri-Oleat 49,09%, Tri-Linoleat 20,7%, Tri-Linolenat 0,27%, Tri-Rachidat 
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0,94%, Tri-Eureat 0,72% . Kebanyakan asam-asam lemak tersebut ada 

dalam bentuk ester triasilgliserol (Sahirman, 2009). 

Minyak nyamplung dapat diperoleh dengan cara memecah 

tempurung biji nyamplung yang telah tua dan diambil bagian dalamnya 

yang berwarna putih gading. Untuk mendapatkan hasil yang baik biji 

nyamplung sebaiknya direbus terlebih dahulu sebelum kemudian dijemur 

hingga kering dan selanjutnya diperas dengan alat pengepres hingga keluar 

minyaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2kg tanaman nyamplung 

mampu menghasilkan 1L minyak nyamplung yang memiliki daya bakar 

11-3menit (Sahirman, 2009). 

1.4.3. Biodiesel 

Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 

mono-alkyl ester dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai sebagai 

alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber 

terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Biodiesel lebih sering 

digunakan sebagai penambah untuk mesin diesel petroleum. Biodiesel 

merupakan nama lain untuk berbagai bahan bakar berbahan dasar dari 

senyawa ester. Biasanya digambarkan sebagai monoalkil ester yang 

terbuat dari minyak nabati melalui reaksi transesterifikasi. 

Biodiesel mentah (kasar) yang dihasilkan dari proses 

transesterifikasi minyak atau esterifikasi asam-asam lemak biasanya 

mengandung sisa-sisa katalis, metanol dan gliserol.untuk memurnikannya, 

biodiesel mentah tersebut bisa dicuci dengan air, sehingga pengotor-

pengotor tersebut larut ke dalam dan terbawa oleh fase air pencuci yang 

selanjutnya dipisahkan. Biodiesel yang sudah dicuci kemudian 

dikeringkan pada kondisi vakum untuk menghasilkan produk yang jernih 

dan bertitik nyala ≥ 100
o
C (pertanda bahwa bebas metanol) (Musanif, 

2009). 

Biodiesel mempunyai rantai karbon antara 12 sampai 20 serta 

mengandung oksigen. Adanya oksigen pada biodiesel membedakannya 

dengan petroleum diesel (solar) yang komponen utamanya hanya terdiri 
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dari hidrokarbon. Jadi komposisi biodiesel dan petroleum diesel sangat 

berbeda. Biodiesel terdiri dari metil ester asam lemak nabati, sedangkan 

petroleum diesel adalah hidrokarbon. 

Namun, biodiesel mempunyai sifat kimia dan fisika yang serupa 

dengan solar sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau 

campuran dengan solar. Pencampuran 20% biodiesel ke dalam solar 

menghasilkan produk bahan bakar tanpa mengubah sifat fisik secara nyata. 

Produk ini di Amerika dikenal sebagai Diesel B-20 yang banyak 

digunakan untuk bahan bakar bus. 

1.4.4. Standar Mutu Biodiesel 

Proses pembuatan biodiesel hanya akan berguna apabila produk 

yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi atau syarat mutu yang telah 

ditetapkan dan berlaku di daerah pemasaran biodiesel tersebut. Berikut ini 

adalah syarat mutu produk biodiesel sesuai dengan Badan Standarisasi 

Nasional (BSN) Indonesia tahun 2006, yaitu : 

 

Tabel 1.4. Syarat Mutu Biodiesel Ester Alkil (SNI-7182-2006) 

No Parameter Satuan Nilai 

1 Masa jenis pada 40 
o
Ckg/m

3
 850-890 

2 Viskositas kinematik 

pada 40
o
C 

mm
2
/s(cSt) 2,3-6,0 

3 Angka setana - Min. 51 

4 Titik nyala (mangkok 

tertutup) 

o
C Min. 100 

5 Titik kabut 
o
C Maks. 18 

6 Korosi lempeng 

tembaga (3jam pada 

50
o
C) 

- Maks. No. 3 

7 Residu karbon   

  Dalam contoh 

asli 

% massa  Maks. 0,05 

 Dalam 10% 

ampas distilasi 

 Maks. 0,30 
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No Parameter Satuan Nilai 

8 Air dan Sedimen % volume Maks. 0,05 

9 Temperatur distilasi 

90% 

o
C Maks. 360 

10 Abu tersulfatkan %massa Maks. 0,0 

11 Belerang  ppm-m(mg/kg) Maks. 100 

12 Fosfor  ppm-m(mg/kg)  Maks.10 

13 Angka asam mg-KOH(mg/kg) Maks. 0,8 

14 Gliserol bebas %massa Maks. 0,0 

15 Gliserol total %massa Maks. 0, 

16 Kadar ester alkil %massa Min. 96,5 

17 Angka iodium %massa(9-1/1009) Maks.115 

18 Uji Halphen - Negatif  

Catatan : dapat diuji terpisah dengan ketentuan kandungan sedimen maksimum 0,01 % 

Vol 

 

1.4.5. Macam-macam Proses 

Dalam proses pembuatan biodiesel dari minyak biji nyamplung 

telah diketahui bahwa kandungan asam lemak bebas pada bahan baku         

> 2% sehingga akan terbentuk sabun yang menyebabkan terhambatnya 

proses transesterifikasi sehingga memperkecil produksi biodiesel, bahkan 

kandungan asam lemak yang tinggi menyebabkan proses transesterifikasi 

mengalami kegagalan (Harianja, 2011). Untuk menghindari kegagalan 

dalam proses transesterifikasi pembuatan biodiesel dilakukan melalui dua 

tahap. Tahap pertama yaitu esterifikasi, dengan mereaksikan minyak 

nyamplung dan metanol dengan katalis asam. Proses ini akan mengurangi 

kadar asam lemak bebas yang terkandung pada minyak nyamplung. Tahap 

kedua yaitu transesterifikasi dengan mereaksikan hasil dari proses 

esterifikasi dan metanol dengan katalis basa. 

a. Proses Esterifikasi Asam 

Proses esterifikasi merupakan proses pendahuluan menggunakan 

katalis asam untuk menurunkan kadar asam lemak hingga sekitar 2%. 
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Asam sulfat dan metanol dimasukkan ke dalam reaktor esterifikasi 

bersama dengan bahan baku minyak nyamplung (Susilo, 2006). 

b. Proses Transesterifikasi 

Setelah melalui proses esterifikasi asam kemudian dilanjutkan 

proses transesterifikasi. Transesterifikasi pada dasarnya terdiri atas 4 

tahapan, yaitu (Susilo, 2006): 

1. Pencampuran katalis natrium hidroksida dengan metanol yang 

menghasilkan laritan metoksida. Metanol diatur pada rasio molar 

antara metanol terhadap minyak sebesar 6:1. 

2. Pencampuran metoksida dengan minyak dalam reaktor 

transesterifikasi yang dijaga pada temperatur 60
o
C yang dilengkapi 

dengan pengaduk berkecepatan konstan untuk memastikan 

terjadinya metanolisis secara menyeluruh di dalam campuran. 

Reaksi metanolisis ini dilakukan sekitar 1 jam. 

3. Setelah reaksi metanolisis berhenti campuran didiamkan, 

perbedaan densitas senyawa dan ketidaksaling melarut di dalam 

campuran akan mengakibatkan pemisaan antara metil ester dan 

gliserol. 

4. Metil ester tersebut kemudian dibersihkan menggunakan air 

pencuci untuk memisahkan zat-zat pengotor seperti metanol, sisa 

katalis, gliserol, dan sabun-sabun. 

1.4.6. Kegunaan Produk 

Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang berguna untuk 

menggerakkan genset, mengoperasikan komputer, dan untuk alternatif 

bahan bakar kendaraan. 

1.4.7. Sifat Fisika dan Kimia Bahan Baku dan Produk  

1. Bahan Baku 

a. Minyak nyamplung 

Berat jenis  : 0,941-0,945  

Penampilan   : hijau gelap dan kental 

Angka lodium  : 82-98 
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Angka penyabunan  :192-202 

Titik leleh   : 8ᵒ C 

b. Metanol 

Rumus kimia     : CH3OH 

Wujud pada 1 atm 25ᵒ C  : Cair 

Berat molekul, (g/mol)  : 32 

Titik didih (halting point), (ᵒ C)   : 64,7 

Titik beku (freezing point), (ᵒ C)  : .97 

Temperatur kritis (K)    : 514,58 

Tekanan kritis (Bar)     : 80,97 

Densitas (g/cm
3
)     : 0,79 

Viskositas (cP)     : 0,541 

Δ Hf pada 25
o
C, 1atm, (kJ/mol)   : -201,17 

Δ Gf pada 25
o
C, 1atm, (kJ/mol)   : -162,151 

     (Kirk and Othmer, 1979) 

2. Produk  

a. Biodiesel (Metil Ester) 

Rumus molekul     : C18H36O2 

Berat molekul      : 296,4976 g/gmol 

Densitas (ρ), (cair, 25
o
c, 1 atm )  : 0,874 kg/L 

Viskositas (µliq), (25
o
C, 1 atm )   : 0,0005 cp 

Specific gravity     : 0,876 

Kapasitas panas     : 662,4529 j/kg K 

Titik beku ( 1 atm )    : -2
o
C 

Titik didih ( 1 atm )     : 273
o
C 

Titik tuang (1 atm )     : -20
o
C 

Titik nyala ( 1 atm )     : 185
o
C 

Kandungan sulfur     : 0,012% berat 

Kandungan nitrogen     : 7 ppm 

Panas pembakaran     : -17500 Btu/ib,-40510 kj/kg 

Bilangan iodin     : 100-120 g/mL 
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Wujud bahan      : Cair 

Warna       : Jernih kekuningan 

Kandungan abu     : 0,01% massa  

Bilangan setana     : 59,7 

Kemurnian      : 98,78% 

b. Gliserol  

Rumus molekul    : C3H8O3 

Berat molekul     : 92,0954 g/gmol 

Densitas (ρ), (cair, 25
o
C, 1atm)  : 1,2582 kg/L 

Viskositas (µliq), (25
o
C, 1atm)  : 1449 

Titik didih (1atm)    : 290
o
C 

Titik beku (1atm)    : 18,17
o
C 

Titik nyala (1atm)    : 177
o
C 

Titik api      : 204
o
C 

Kemurnian      : 50% 

Wujud bahan      : cair 

Warna       : jernih kekuningan 

Kelarutan      : larut sempurna dalam air 

dan alkohol 

3. Bahan Pembantu 

a. Natrium Hidroksida 

Rumus molekul   : NaOH 

Berat molekul    : 39,9971 g/gmol 

Titik didih (1atm)   : 1388
o
C 

Kelarutan dalam air (20
o
)  : 1110 g/L 

Kelarutan dalam metanol  : 139 g/L 

Kelarutan dalam gliserol  : Larut 

Wujud bahan (30
o
C, 1atm)  : putih, solid,hidroskopis 

Kemurnian    : 99% 

b. Asam Sulfat 

Rumus mulekul  : H2SO4 
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Berat molekul    : 98.08 g/mol 

Titik didih    : 270
o
C 

Titik leleh    : -35
o
C 

Specific Gravity   : 1.84 

Densitas    : 3.4 

Kelarutan dalam air   : larut 

 

1.4.8. Tinjauan Proses Secara Umum 

Proses pembuatan biodiesel dari trigliserida minyak nyamplung 

dan metanol menggunakan proses esterifikasi-transesterifikasi. Kadar 

asam lemak yang tinggi pada minyak nyamplung mengharuskan 

dilakukannya proses esterifikasi menggunakan katalis asam untuk 

menurunkan kadar asam lemak bebas hingga 2%. Pada proses ini 

digunakan katalis asam sulfat (H2SO4) untuk mempercepat reaksi. 

Selanjutnya dilakukan proses transesterifikasi untuk mengubah 

trigliserida dan metanol menjadi metil ester dan gliserol, menggunakan 

katalis basa yaitu natrium hidroksida (NaOH). Katalis ini dipilih karena 

dapat memberikan konversi yang tinggi pada prodak dan mudah 

didapatkan. 

Reaksi pembentukan biodiesel berlangsung secara reversible, fase 

cair pada suhu 60
o
C dan tekanan 1atm pada reaktor CSTR. Selama 1 jam 

didapatkan konversi sebesar 96%. Reaksi ini merupakan reaksi eksotermis 

karena ΔHf bernilai negatif. 

 

 

 

 

 

 


