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I. Produksi BBN [Bahan Bakar Nabati) Dunia tahun 200% 

Produksi bioetanol pada tahun 2005 hampir mencapai 10 kali lebih tinggi 

dibandingkan produksi biodiesel. Di Amerika dan Asia, bioetanol mempakan Bahan 

Bakar Nabati yang mendominasi sedangkan di Eropa adalah biodiesel. Pada tahun 

2005, produksi bioetanol dunia adalah 33 milyar liter, sedangkan produksi biodiesel 

4 milyar liter. 
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Gambar 12. Produksi bahan bakar nabati dunia tahun 2005 

!I. Adaprtasi-Adaptasi Mesin dan Kendaraan Biodiesel 

Biodiesel digunakan sebagai k h a n  bakar mesin diesel pngganti bahan 

bakar solar. Kendaraan yang menggunakan biodiesel murni (5100) sebagai bahan 

bakar hams memiliki daya tahan temadap biodiesel tersebut. Akan tetapi semua 

kendaraan diesel modern saat ini dapat menggunakan campuran biodjesel5% (B5) 

dan 10% (B10) tanpa dilakukan penyesuaian mesin. Lima ha! yang haws 

dipehatikan ketika menggunakan biodiesel murni adalah : 

4 Kecocokan bahan. 

2 Efek kebersihan 

3 Pedorma ketika cuaca dingin 

4 Urnur simpan biodiesel 

5 Kontaminasi mikroba 
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I!!. Pandangan Bunia %erhadap Biodiesel, 

Masalah krisis energi telah menjadi rnasalah semua negara. Hal tersebut 

terlihat dari peningkatan jumlah negara di dunia yang secara serius mulai 

rnemperkenalkan biodiesel antara lain Argentina, Australia, Brazil, Kanada dan 

beberapa negara lainnya. USA pada tahun 2005 telah memproduksi 0.210 Mtoe 

(Mega ton of oil equivalent). Negara-negara tersebut terus berupaya meningkatkan 

produksi biofuel diantaranya dengan menetapkan beberapa kebijakan sehingga 

target-target produksi biofuel dapat dicapai. Negara-nqara serta target rnasa depan 

yang ingin dicapai dalam pengembangan biofuel disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Produksi biodiesel dan target rnasa depan 

biodiesel sebanyak 2% pad8 2007 dan 

Pencampuran biodiesel5% pada 2007 

dan 20% pada 2020 

mencapai 2% dari konsumsi bahan bakar 

Memeintahkan pencampuran 5% 

biodiesel berbasis rninyak kelapa sawit 
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Pencampuran 2% biodiesef pada daerah 

tertentu pada 2005 dan pada 2020 

act: Pemerintah menghilangkan 

pmbayaran pajak untuk pen~ampuran 

hfretihat renmna-reneana dari beberapa negara di atitas, yang semuanya 

menekankan pada penggunaan biofel terutamai bid*-!, rnaka pelmw di diltam 

biodkse! rnasih sangat besar. Yang menjadi pe&anyaan adalah kapan untuk 

memulai dan bagaiman3 memubtnya. 

Pengembangan biodiesel membutuhkan bebefapa keputusan awal yang 

mencakup beberapa aspek, yaitu teknobgi, pasar yaw ditujju, bahan baku dan 

harga. Saat ini bberapa teknatogi pembutltan bid&[ teiah tersed'ta baik dari 

USA, Jerman, &!an&, Brazit, A r g e n ~ a  &tan !tali. Wangkan sebagat b&an haku 

bicrd'e~t dap& mm~lmakan fieberap jenis rnlnyak antara bin minyak ketapa 

sawit, mimyak jar& pagar ataupun hnyak g ~ m g  kkas. k s s n r  prig akan diluju 

akan diwsFkan dalarn 

adafah pasar ekspr maka yang pedu dipehatikan adaiah sbndar mutu prclduk 

yang bdaku di t'tngaM intemasknal see3 e>editrt dipert?atikan harga ekspor s,tandar, 

dimana saat ini bedaku harga ekspur standar EN14214 adalah $US 730 WF Ton 

Bidksel yang m m p k a n  bahan bka r  nabti  &pat ban& trkita 

rne!epaskan diri dari keterganttrngan te.erCradap bahan bakar f ~ s i l  yang menrpakan 

surnbr energi darninan s a t  hini. Ketetganhngan 

hams kita kurangi bahkan akhiG karma seiain ternask sumher energi tak 

terbantkan, teeerdapat txtbelilw pemtasittahan wng g~nke 

lingkmngan. Dengan demibar? gunaan biadiml krdampak pada bebrapa 

aspek anbra bin : 

1. kningkatkan kemerdekaan dari surnber energi tain, tewama energi fosil. 

2. Lebih men~pa2 

3. Wnyaiakan keuntungan ekanomi untuk petani, ekonorni semra 
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keseluruhan, perpajakanlpendapatan pajak, ketenagakerjaan, dan 

infrastruktur. 

4. Menyediakan keamanan sosial untuk sektor pertanian 

5. Menjaga lingkungan: penanaman kernbali bahan baku, energi yang 

bersihtramah, udara yang bersih, mengurangi emisi 602. 

Keberhasilan pabrik biodiesel dipenganrhi oleh tiga aspek yaitu : 

1. Pengangkutan bahan baku 

Bahan baku biodiesel adalah minyawlemak terutama minyak tumbuhan. 

Sektor pertanian sebagai suplier bahan baku untuk produksi biodiesel hams 

dapat menjamin ketersediaan bahan baku. 

2. Fasilitas produksi 

Untuk fasilitas produksi biodiesel, yang perlu diperhatikan adalah dimana dan 

bagaimana produksi biodiesel tersebut. Oleh karena itu ditetapkan target dan 

prioritas dari proyek. Selain itu juga dilakukan evaluasi dari technical term 

produksi b'lodiesel seperti kapsitas, teknologi dl/ serla mengevaluasi keadaan 

bisnis untuk fasilitas bisnis sebaga'r dasar investasi keuangan. 

3. Distribusi produk 

Konsep distribusi bemubungan dengan pasar yang dituju, serta penggunaan 

biodiesel pada pasar tersebut (seperti perbandingan pencampuran yang 

dianjurkan). 

Sektor pertanran sebagai suplier bafian baku 

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pengembangan 

biodiesel yaitu sebagai suplier bahan baku. Minyak tumbuhan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan baku biodiesel adalah rninyak kelapa sawit, minyak jarak pagar dan 

juga minyak goreng bekas. Minyak kelapa sawit yang rnenrpakan pemaasok rninyak 

goreng waiaupun produksinya sudah tinggi tapi penggunaan tersebut lebih ditujukan 

untuk minyak makan. Sedangkan minyak jarak pagar produksinya belum begitu 

besar. Produksi besar-besaran dari minyak turnbuhan tersebut perlu difakukan 

sehingga baik kebutuhan baku bahan bakar dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi. 

Untuk memacu masyarakat memproduksi minyak tumbuhan diperlukan 

kepastian pembelian dan delivery sehingga masyarakat terutama petani akan 

bersemangat menanam tanaman bahan baku biodiesel tersebut. Selain itu 

diperlukan dukungan pemerintah untuk pengembangan area pertanian secara 
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kompaklserentak. Dan sebagai penjula minyak baik petanildistributor harus cukup 

atraktif menawarkan bahan baku baik untuk pasat lokal maupun iuar negeri. 

Persebaran dan pernggunaan biodiesel 

Standar mutu biodiesel dipertukan sebagai patokan rnutu dalarn 

memproduksi biodiesel. Beberapa negara mempunyai standar mutu biodiesel 

masing-masing seperti EN 24214 di Eropa dan ASTM di Anre~ka. 

Penggunaan biodiesel mumi (BZOO) menghadapi beberapa permasalahan. 

Diantaranya yaitu jaminan dan estgndar rnutu pornpa yang dibutukan untuk 

menhantarkan biodiesel. Selain itu terdapat kesepakatan dengan industi automotive 

untuk standar dan penggunaian BlhK) di. dabm n secara siil, dimana s a t  ini 

hanya RME yang diterima. Unttrk penmmpuran k h a n  bakar solar dengan solar, 

kebanyakan rnesin n yaw &a &pat m a h n  dieqan B2 h'mgga 52Q tanpa 

rnasaiah. Untuk penanspuran yang ses~~ai  dengan yang diinginkan tersebut 

dibutuhkan tempat-tempat Fnmmwran te~mtaa. 

BtOMC memiiliki paFtner-flartne~ teknabgi dalam mmproduksi mesin 

pengolah bidi-t. Biornac mrar3ik ahti&li &n Gopa 

sees rnenggtrnakan tekmtqi E rqa  dan apat dukungan dari CE. Mesin 

produksi yang dibslikan tzersifat M&R, a m n  dean takn  km. n 

Biomae dapat membmt biadikset cferrgan kapasgas 300 EiterFpm sampa't 3500 liter 

proses kontinyu ham atau kapaslti3.s k m y a  

N. Reaktcpr biodiesel 

1. BK-Junior 

Salah satu reaMor biodiesei komersial adalah BK-Junior . BK-Junior 

merupakan reaktor biodksel dengan kapasitas 40 Liters I 11 Gattwts sistern 

bath semi profesianal untuk tahratariurn, ntmah tangga maupun untuk usaha. 

Dengan rnesin ini dapat dengan maah diprr>drrkG hi& 

sebanyak 3W Liters 180 ga!tacn per ha& Tangki r ~ k t o r  terbuat dari plastik HDPE 

dengan katpasitas 48 L &wan rangka t a m t  dari ha& ringan. Reaktor ini 

dilengkapi dmgan pornpa yaw dapat memompa 60 liter bi&kset per enenit dan 

elemen pefnanas se 

bilan stthu, pane! p~~ontro-ot listrik, sensor penbeteksi 

Ukuran f'riter pya f i ng  ak i r  adakah 5 rnikron dengara tabung dan katup 
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terbuat dari stainless steel. Untuk menwmpurkan katalis dan alkohol, rekator ini 

dilengkapi dengan tangki pencampur metoksida (campuran metanol dan 

KOHINaOH). Sistem kerja dari reaktor ini cukup sederhana yaitu secara manual 

sehingga cocok untuk laboratorium ataupun rumah tangga. Gambar BK-Junior 

disajikan pada Gambar 13. 

Garnbar 73. ReaMor BK-Junior 

2. BK-300 SS Reactor 

Reaktor BK-300 SS dapat memproduksi biodiesel.220 liters system batch 

dengan waktu perbatch kurang lebih 1.5 jam. Reaktor ini membutuhkan listrik 

dengan daya 380 Volt - 3 Phase. Jumlah input dan Output perbatch dari reactor 

ini disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16. Input-output reaktor BK-300 SS 

Dimensi Mesin 

BK-300 SS Reactor yang terdiil dari reaktor besar dan kec'rl yang terdapat 

pada satu palet dengan kapasitas tangki 300 L memiliki dimensi sebagai berikut : 
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Reaktor besar : 

Panjang : 120 cm 

Lebar : 87 crn 

Tinggi : 206 em 

Berat : 167 kg 

Reaktor kecil : 

Panjang : 120 em 

Lebar : 80 em 

Tinggi : 153 crn 

Berat : 100 kg 

Spesifikasinya mesin : 

1 TangG reaktor terbuat dari stainless steel dengan kapasitas 300 I'lter (80 

gallon). 

2 6 Kwh unit pemanas 

3 Pompa 0.55 W / 80 liter (21 gallon) per menit. (pengisian dan 

peneampuran) 

4 Tangki pencampur metoksida terbuat dari stainless steel dengan kapasitas 

100Liter (26 gallon) yang ditengkapi dengan thermostat digital. 

5 5 micron end filter system1Stainless steel manifolds with valves 

6 Electricity system 380 Volt - 3 Phase 

7 Washing necessary Yes 

8 Settling necessary Yes 

9 Settletwashing tanks included No 

10 End product Meets EN 14214:2005, ASTM 6751-02 and DIN V 51606 

standard 

11 Plant is a turnkey plant, No assembling need 

12 One year worldwide warranty for motors & valvesYes 

13 Five year worIdvvide warranty for Stainless Steel Tanks 

14 Built mnfirm CE rquiationsYesComes with easy step by step instructions 

15 Comes with receipts for waste and new woking oils and animal fats 

26 Comes with titration kit 
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Esterrl~cattan 
Reactor 

Garnbar 14. Diagram pembuatan biodiesel 


