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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

     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 yang dapat diperbarui seperti minyak sayur 

atau lemak hewan. Biodiesel merupakan solusi yang paling 

tepat untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber 

energi transportasi utama dunia. Biodiesel merupakan bahan 

bakar terbaharui yang dapat menggantikan diesel petrol pada 

mesin dan dapat diangkut serta dijual dengan menggunakan 

infrastruktur sekarang ini. Biodiesel bersifat biodegradable, 

hampir tidak mengandung sulfur, dan bahan bakar terbarukan. 

Alternatif bahan bakar terdiri dari metil atau etil ester, hasil 

transesterifikasi baik dari triakilgliserida (TG) atau esterifikasi 

dari asam lemak bebas (FFA) (Hikmah, 2010). 

     Bahan bakar biodisel menjadi lebih menarik karena 

manfaatnya terhadap lingkungan. Tanaman dan minyak nabati 

serta lemak hewani adalah sumber biomassa yang dapat 

diperbaharui. Saat ini sebagian besar biodiesel muncul dari 

transesterifikasi sumber daya yang dapat dimakan seperti lemak 

hewan, minyak sayur, dan bahkan limbah minyak goreng 

dengan proses katalis kondisi basa. Biodisel saat ini lebih mahal 

daripada bahan bakar yang diturunkan dari minyak bumi karena 

konsumsi tinggi katalis, pembentukan sabun saat proses, dan 

rendahnya hasil panen. 

     Pada umumnya proses pembuatan biodiesel menggunakan 

katalis basa yang memerlukan memerlukan bahan mentah yang 

memiliki kandungan FFA yang rendah agar tidak terjadi proses 

foaming atau diperlukannya proses pretreatment dan esterifikasi 

untuk menurunkan kadar FFA tersebut. Sehingga dilakukan 
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beberapa penelitian untuk memproduksi biodiesel selain 

menggunakan katalis basa, salah satunya adalah penggunaan 

enzim. 

     Ghaly (2010) mengatakan bahwa penggunaan enzim 

sebagai katalis memiliki beberapa keuntungan dibanding katalis 

basa yaitu penggunaan panas yang lebih rendah, tidak adanya 

foaming, tidak diperlukannya proses down stream dan tidak 

diperlukannya perlakuan untuk hasil samping. Penggunaan 

enzim yang dapat merubah FFA menjadi ester tanpa terjadi 

foaming menjadi nilai yang mendorong banyaknya dilakukan 

penelitian transesterifikasi enzimatik. Kelemahan dari 

penggunaan katalis enzim adalah nilai yield yang umumnya 

lebih kecil dari katalis basa dan biaya pembelian enzim yang 

mahal. Maka banyak penelitian dilakukan untuk mengasilkan 

enzim dengan kualitas industri dengan harga terjangkau salah 

satungya adalah produksi enzim dari mikroba. 

     Pada penelitian ini dilakukan pembuatan enzim dari bakteri 

Pseudomonas Fluorescens untuk menghasilkan enzim lipase 

yang dapat menjadi katalis pada proses transesterifikasi 

biodiesel. Dengan melihat pengaruh rasio molar alkohol dengan 

minyak. Hasil biodiesel di uji densitas dan viskositas sebagai 

data pendukung lalu analisis kandungan FAME sebagai data 

utama yang dibahas. 

 

1.2 Rumusan masalah 

     Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana cara membuat immobilized mikroba penghasil 

enzim lipase?  

2. Bagaimana cara membuat biodiesel dengan bahan 

minyak curah dengan katalis enzim lipase?  
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3. Bagaimana efektivitas pembuatan biodiesel minyak curah 

dengan metode transesterifikasi enzimatik? 

 

1.3 Tujuan 

     Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh rasio molar antara alkohol dengan 

minyak terhadap transesterifikasi enzimatik. 

2. Mengetahui penurunan efektivitas penggunaan 

immobilized Pseudomonas Fluorescens berulang pada 

hasil FAME. 

3. Mengetahui hasil nilai FAME biodiesel yang dihasilkan. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah: 

Memberikan Informasi tentang alternatif lain pengolahan 

biodiesel menggunakan enzim sebagai katalis terhadap 

minyak curah. Enzim yang digunakan merupakan enzim 

lipase yang dihasilkan sendiri dengan bantuan bakteri 

berupa Pseudomonas Fluorescens untuk menekan harga 

produksi dimana industri biodiesel saat ini masih 

menggunakan katalis basa. Dengan penggunaan katalis 

enzim ini selain energi yang diperlukan untuk proses lebih 

sedikit dan hasil dari gliserol yang cukup murni serta proses 

yang tidak akan terjadi penyabunan oleh kadar FFA tinggi 

dapat menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan 

industri biodiesel dalam negri. 

1.5 Batasan masalah 

     Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dengan baik 

dan benar serta tidak melebar, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah seperti berikut:  
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1. Penelitian hanya menganalisa pengaruh perlakuan 

perbedaan rasio molar alkohol dengan minyak, jenis 

minyak sebagai bahan utama, dan penggunaan 

immobilized Pseudomonas Fluorescens. 

2. Penelitian tidak membahas bagaimana proses pembuatan 

minyak curah. 

3. Penelitian tidak membahas analisa ekonomi dan analisa 

energi. 

4. Penelitian dilakukan skala laboratorium. 


