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ABSTRAK 

Minyak jarak pagar rnengandung sejumlah senyawa fosfor yang.terdapat dalarn 
bentuk fosfolipid. Fosfoiipid dapat rnenyebabkan rninyak rnenjadi keruh selarna 
penyirnpanan, meningkatkan akumulasi air di dalam biodiesel, juga akan rnenimbulkan 
kerak di dalarn ruang pembakaran pada rnesin diesel. Pada penelitian ini, dilakukan dua 
macam metode penghilangan fosfor dalarn minyak (degumming), yaitu dengan 
menggunakan asarn dan air, serta degumming dengan asarn, basa, dan air. Asam yang 
digunakan adalah asarn fosfat dan asarn sitrat, masing-masing dengan konsentrasi 65%, 
75%, dan 85%, sedangkan basa yang digunakan adalah natrium hidroksida. Hasil 
penelitian rnenunjukkan bahwa sernakin tinggi konsentrasi asarn, rnaka kadar fosfor di 
dalarn rninyak akan sernakin rendah. Kadar fosfor terendah diperoleh dengan rnetode 
degumming menggunakan asarn fosfat 85%. NaOH dan air yaitu sebesar 8 pprn atau 
rnerniliki nisbah penurunan kadar fosfor sebesar 92,73%. 
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PENDAHULUAN 

Bahan bakar fosil saat ini rnasih rnernegang peranan penting di dalarn 

dunia industri dan otomotif di Indonesia. Peningkatan perrnintaan akan bahan 

bakar fosil tersebut tidak diimbangi dengan persediaan surnber-surnber bahan 

bakar tersebut di alarn, yang semakin lama akan sernakin berkurang rnengingat 

bahan bakar fosil merupakan salah satu surnber energi yang tidak dapat 

diperbaharui (unreneable). Sebagai garnbaran, diperkirakan cadangan rninyak 

burni di Laut Utara akan habis pada tahun 2020 ( ~ A ~ a n t a r a  dan Sulistiadji, 

2004). 

Oleh karena itu, penelitian-penelitian secara intensif rnencari surnber- 

surnber energi alternatif selain pernanfaatan panas burni, tenaga angin, dan 

tenaga rnatahari. Salah satu yang sedang rarnai dikernbangkan di lndonesia 

adalah biodiesel. 

Biodiesel rnerupakan bahan bakar teroksigenasi (oxigenated fuel) 

berbahan baku rninyak nabati atau lemak hewani yang diperoleh rnelalui reaksi 

esterifikasi asarn lernak dan transesterifikasi trigliserida. Biodiesel sebagai bahan 






















