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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis energi yang sedang melanda dunia saat ini, merupakan masalah

yang harus segera ditanggulangi. Eksploitasi secara terus-menerus terhadap

bahan bakar fosil yang merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui

(unrenewable energy) dari dalam perut bumi untuk konsumsi industri,

transportasi, dan rumah tangga mengakibatkan keberadaannya di alam

semakin menipis. Di sisi lain permintaan konsumen terhadap bahan bakar ini

terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan industri, dan produksi kendaraan bermotor. Kenyataan ini tidak

sejalan dengan kondisi yang ada bahwa jumlah produksi minyak bumi di

dunia pertahun tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Hal ini akan

mengakibatkan bahan bakar tersebut menjadi langka sehingga akan

berdampak pada meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia

yang merupakan salah satu bahan bakar fosil.

Diversifikasi energi merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi

masalah tersebut, akan tetapi masalah penyelamatan lingkungan juga harus

diperhatikan, karena hampir setiap sektor kehidupan masyarakat tidak bisa

lepas dari penggunaan BBM, yang pada kenyataannya mengakibatkan

pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara yang disebabkan oleh

emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat

berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti timbal hitam

(Pb), oksida nitrogen (NOx), hidrokarbon (HC), dan karbon monoksida (CO).

Keadaan ini telah membuat sebagian besar negara-negara di dunia salah

satunya adalah Indonesia untuk mencari sumber-sumber bahan bakar alternatif

yang dapat dikembangkan dari bahan dasar lain yang dapat diperbaharui dan

bersifat ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan di atas.

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis energi ini.



Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah biofuel. Biodiesel adalah

salah satu biofuel yang sedang digalakkan pemerintah. Bahan bakar ini

diharapkan secara bertahap akan mengurangi peran solar. Pemerintah melalui

Blue Print Pengelolaan Energi Nasional yang disusun oleh Departemen

Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) telah menetapkan bahwa kebutuhan

biodiesel nasional pada tahun 2025 akan dipenuhi dari sumber Energi Baru

Terbarukan (EBT) sebesar 5%, setara dengan 4,7 juta kilo liter (Dibyo

Pranowo,dkk, 2006:1-2). Saat ini di Indonesia sudah diproduksi biofuel yang

berasal dari bahan dasar nabati. Biodiesel dari minyak biji jarak dan CPO

(Crude Palm Oil) telah diproduksi oleh PT Anugerahinti Gemanusa(AG)

(http://www.sinarharapan.co.id/feature/otomotif/2005/1208/oto1.html).

Berbagai keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia

diindikasikan dapat menghasilkan minyak yang dapat dijadikan sebagai bahan

biofuel. Langkah eksplorasi ini diperlukan untuk memperbanyak sumber

bahan bakar nabati selain sumber yang sudah dimanfaatkan dalam skala

industri. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan

memanfaatkan sumber daya nabati yang terdapat di laut, mengingat tiga

perempat wilayah Indonesia terdiri dari perairan dengan garis pantai

terpanjang di dunia. Di laut terdapat berbagai macam alga yang berpotensi

sebagai penghasil minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penghasil

biodiesel.

Alga hijau adalah salah satu jenis alga yang kini telah dikembangkan

oleh Soemarno seorang pengusaha pupuk organik dari Yogyakarta. Setiap

meter persegi lahan budidaya alga mampu menghasilkan tiga kilogram

biodiesel dan setelah diujicobakan pada mobil bermesin diesel, ternyata mobil

tersebut dapat bergerak selayaknya menggunakan solar (Tempo, 14-12-2006).

Hal ini berarti alga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan biodiesel

yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai upaya diversifikasi bahan

penghasil biodiesel. Dengan dikembangkannya salah satu jenis penghasil

biodiesel ini maka akan memperkaya sumber energi terbarukan dari yang

telah ada saat ini, sehingga dapat menambah persediaan bahan bakar



terbarukan di dalam negeri.

Scenedesmus sp .adalah salah satu spesies alga hijau berkoloni

yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan biodiesel. Scenedesmus

mengandung lemak (fatty acid) sebesar 16 – 40 %. Komponen lemak inilah

yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembutan biodiesel. Selain itu juga

diperlukan karya tulis untuk mengetahui kualitas biodiesel ini sehingga dapat

digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, serta perlu dilakukan karya tulis

mengenai tingkat emisi yang dihasilkan. Dengan adanya suatu bahan bakar

yang baru dan terbarukan diharapkan produksi bahan bakar terus meningkat

seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga akan

terjadi keseimbangan antar keduanya dan menjadikan suatu sistem transportasi

yang sehat, bebas dari polusi serta emisi hasil pembakaran yang dapat

membahayakan bagi keberlangsungan makhluk hidup dan lingkungannya.

B. Identifikasi Masalah

1. Melihat kenyataan di lapangan bahwa negara Indonesia kekurangan

atau mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

2. Besarnya angka permintaan BBM tiap tahun dibandingkan

persediaannya.

3. Meningkatnya polusi udara sehingga terjadi pemanasan global akibat

kendaraan berbahan bakar minyak (BBM)

4. Biodiesel alga mikro Scenedesmus Sp. sebagai alternatif bahan bakar

yang ramah lingkungan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di atas, maka

karya tulis ini akan memfokuskan pembahasan tentang pentingnya pengadaan

energi alternatif baru berupa biodiesel alga Scenedesmus sp. mikro untuk

mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu masalah

sebagai berikut:



1. Apakah alga mikro Scenedesmus. Sp. dapat dikembangkan sebagai salah

satu alternatif bahan baku pembuatan biodiesel ?

2. Bagaimana cara membuat biodiesel dari alga mikro Scenedesmus. Sp?

3. Apakah alga mikro Scenedesmus. Sp. dapat dibudidayakan secara luas di

Indonesia ?

E. Tujuan Penulisan.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengembangkan alga mikro Scenedesmus. Sp. sebagai salah satu

alternatif bahan baku pembuatan biodiesel.

2. Mengetahui proses pembuatan biodiesel dari alga mikro Scenedesmus. Sp

3. Mengetahui bentuk, cara, dan kemungkinan pembudidayaan alga mikro

Scenedesmus. Sp yang dapat dilakukan di Indonesia.

F. Manfaat Penulisan

Dengan penulisan karya ilmiah ini diharapkan :

1. Alga dapat dikembangkan sebagai salah satu bahan baku biodiesel

disamping bahan baku lain yang telah diteliti.

2. Alga dapat menambah stok bahan baku biodiesel untuk memenuhi

kebutuhan bahan bakar motor diesel pada masa yang akan datang,

sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor minyak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Scenedesmus sp.

Alga (ganggang) termasuk dalam kingdom Plantae (tumbuhan) dan

subkingdom Thallophyta. Alga dimasukkan dalam subkingdom

Thallophyta karena struktur morfologi alga tidak menampakkan

spesialisasi membentuk daun, batang, dan akar. Alga dapat ditemukan di

air tawar, air laut, maupun menempel pada tempat-tempat yang basah atau

lembab. Alga dapat ditemukan dalam bentuk bersel tunggal (uniseluler)

atau tersusun atas banyak sel (multiseluler). Ukuran tubuhnya ada yang

mikroskopis misalnya alga hijau dan alga keemasan, tetapi ada pula yang

makroskopis misalnya alga coklat dan alga merah. Alga multiseluler

ditemukan dalam bentuk seperti benang, lembaran, dan koloni sel.

Scenedesmus adalah salah satu spesies ganggang hijau uniseluler

yang berkoloni. Sel-selnya mempunyai kloroplas yang berwarna hijau,

mengandung klorofil-a dan klorofil-b, serta karotenoid. Pada kloroplas

terdapat pirenoid, hasil asimilasi berupa tepung dan minyak. Organisme

ini tumbuh subur di lingkungan perairan yang kaya akan nutrisi.

Koloninya umumnya terdiri dari 2 atau 4 sel yang berbentuk silindris.

Masing – masing selnya mempunyai panjang 5 – 30 mm.

Gambar 1. Scenedesmus sp.

Sumber : http://seaweed:ucg



Organisme ini diklasifikasikan dalam:

Kingdom : Plantae

Divisi : Chlorophyta

Kelas : Chlorophyceae

Ordo : Chlorococcales

Family : Scenedesmaceae

2. Biodiesel

Biodiesel adalah bahan bakar mesin atau motor diesel yang terdiri

atas ester monoalkil dari asam-asam lemak (Tatang H. Soerawidjaja,

2006:1). Ester adalah istilah ilmu kimia yang berarti senyawa yang

terbentuk dari kondensasi alkohol dengan asam lemak. Diantara alkohol –

alkohol monohidrik yang menjadi sumber atau pemasok gugus alkil,

methanol (metil alkohol) adalah yang paling umum digunakan, karena

harganya murah dan reaktivitasnya paling tinggi. Jadi, di sebagian besar

dunia ini, biodiesel identik dengan ester metil asam-asam lemak (fatty

acids methyl ester,FAME).

Biodiesel merupakan bahan kimia yang dipakai sebagai chemical

additive untuk minyak diesel atau sebagai energi alternatif yang ramah

lingkungan karena berasal dari minyak tumbuh-tumbuhan. Menurut Sony

S. W. (2005) Kelebihan biodiesel dibandingkan solar adalah :

a. Merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena

menghasilkan emisi yang jauh lebih baik (free sulphur, smoke

number rendah)

b. Cetane number lebih baik

c. Memiliki sifat pelumasan terhadap piston mesin

d. Biodegradable (dapat terurai)

e. Merupakan renewable energy karena terbuat dari bahan alam yang

dapat diperbaharui



f. Meningkatkan independensi suplai bahan bakar karena dapat

diproduksi secara lokal.

Bahan-bahan mentah sejati pembuatan biodiesel adalah

(Mittlebach dan Remschmidt, 2004; Knothe dkk., 2005):

a. Trigliserida, yaitu komponen utama aneka lemak dan minyak-

lemak

b. Asam-asam lemak, yaitu produk samping industri pemulusan

(refining) lemak dan minyak-lemak.

Biodiesel mentah dibuat dari trigliserida-trigliserida dan asam-

asam lemak dengan proses reaksi kimia yang masing-masing disebut

transesterifikasi dan esterifikasi. Sumber alam utama dari trigliserida

maupun asam lemak adalah lemak atau minyak-lemak (mentah) yang

diperoleh dari tumbuhan. Menurut hasil karya tulis BBPT, biodiesel bisa

langsung digunakan 100% sebagai bahan bakar pada mesin diesel tanpa

memodifikasi mesin dieselnya atau dalam bentuk campuran dengan solar

pada berbagai konsentrasi mulai dari 5%.

3. Proses Produksi Biodiesel

Metil ester (biodiesel) dapat dihasilkan melalui proses

transesterifikasi trigliserida dari minyak alga. Transesterifikasi adalah

penggantian gugus alcohol dari ester dengan alcohol lain dalam suatu

proses yang menyerupai hidrolisis. Namun berbeda dengan hidrolisis, pada

proses transesterifikasi bahan yang digunakan bukan air melainkan

alcohol. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi

karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk direkoveri.

Reaksi transesterifikasi dengan alkohol juga dikenal dengan nama

alkoholisis. Karena reaksi di atas menggunakan metanol maka disebut

metanolisis. Tanpa adanya katalis, reaksi akan berlangsung sangat lambat,

oleh karena itu dalam reaksi ini digunakan katalis. Katalis dapat berupa

zat yang bersifat basa, asam, atau enzim. Efek kelancaran reaksi dari

katalis basa adalah yang paling besar, sehingga katalis inilah yang



sekarang paling umum diterapkan dalam praktek. Reaksi metanolisisnya

sendiri sebenarnya berlangsung dalam tiga tahap sebagai berikut:

Katalis basa yang paling populer untuk reaksi transesterifikasi

adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, natrium metilat, dan kalium

metilat. Katalis yang sering digunakan adalah ion metilat. Mekanisme

reaksi pembentukan produk ester metil asam lemak dengan menggunakan

ion metilat adalah sebagai berikut:

Dengan katalis basa reaksi metanolisis berlangsung cepat dalam

temperatur relatif rendah (temperatur kamar sampai titik didih normal

metanol, yaitu 650C) (Formo, 1954). Katalis yang ditambahkan biasanya

sebanyak 0,5 – 1,5% dari berat minyak yang diolah (Tatang H.

Soerawidjaja, 2006: 5). Transesterifikasi dapat juga dilakukan dalam dua



tahap atau lebih, yang masing-masing dapat dilakukan pada temperatur

maupun jumlah metanol yang sama atau berbeda.

Transesterifikasi sebenarnya adalah reaksi kesetimbangan,

sekalipun posisi kesetimbangannya lebih cenderung ke arah pembentukan

produk. Pengamatan-pengamatan terhadap data literatur menunjukkan

bahwa konversi kesetimbangannya makin besar (mendekati 100%) jika

temperatur lebih rendah (Tatang H. Soerawidjaja, 2006: 5). Oleh karena

itu, mendekati akhir dari pelaksanaan proses transesterifikasi, temperatur

reaksi sebaiknya diupayakan serendah mungkin.



BAB III

METODE PENULISAN

Penulisan karya ilmiah ini dimulai dengan pencarian data-data dan

informasi berupa pengamatan secara langsung serta data sekunder yang berasal

dari surat kabar, buku-buku teks, jurnal-jurnal, laporan hasil penelitian, dan

artikel-artikel dari internet. Dalam menyelesaikan masalah, karya tulis ini didekati

dengan studi literatur dan komunikasi personal agar didapatkan gambaran yang

nyata tentang permasalahan.

Proses selanjutnya adalah pembuatan outline, yang berisi ide-ide umum

yang akan dimuat dalam tulisan ini. Hal ini berguna untuk membatasi karya tulis

agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Outline juga mempermudah proses

data collecting (pengumpulan data).

Data-data dan informasi yang diperoleh dikumpulkan dan diolah sesuai

dengan outline, tema, dan tujuan penulisan. Hasil pengolahan ditulis berdasarkan

Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat

Perguruan Tinggi/Wilayah/Nasional.

Pembahasan tulisan ini dilakukan berdasarkan literatur dan fakta yang ada

di lapangan, untuk diarahkan pada tujuan penulisan. Pengambilan kesimpulan

menggunakan metode induksi dan deduksi. Saran dirumuskan berdasarkan fakta

yang ada dengan kesimpulan yang diperoleh untuk menciptakan kondisi yang

lebih baik.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Alga Mikro Scenedesmus. Sp Sebagai Salah Satu Alternatif Bahan Baku

Pembuatan Biodiesel.

Komponen utama alga yang digunakan sebagai bahan baku

biodiesel adalah fatty acid (asam minyak). Semakin besar kandungan fatty

acid dalam suatu bahan maka semakin besar biodiesel yang akan dihasilkan,

dalam hal ini alga mikro Scenedesmus. Sp memiliki kandungan lemak

sebesar 40%. Untuk mendapatkan biodiesel maka dilakukan proses

esterifikasi dengan katalisator asam atau basa, yang menghasilkan methyl

ester. Methyl ester inilah yang selanjutnya disebut sebagai biodiesel.

Untuk membuat biodisel tidak hanya diperlukan bahan baku saja,

tetapi juga diperlukan alkohol (methanol atau ethanol), yang jumlahnya

sekitar 10 % dari campuran (Briggs, 2004), sedangkan Zuhdi (2002)

menggunakan alkohol sebesar 12 % dalam percobaannya. Alkohol berguna

untuk menurunkan viskositas minyak nabati dengan proses esterifikasi,

sehingga biodiesel mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan minyak diesel

(Rahman, 1995).

Keuntungan dari pengembangan alga sebagai biodiesel adalah

methanol atau alkohol yang digunakan untuk proses esterifikasi dapat

diproduksi dari alga itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara fermentasi

karbohidrat yang terkandung dalam alga. Karbohidrat yang difermentasikan

merupakan sisa dari proses ekstraksi (alga menjadi fatty acid).

B. Proses Pembuatan Biodiesel Scenedesmus sp.

1. Ekstraksi Minyak dari Alga

Alga memiliki komposisi kimia sel yang terdiri dari protein,

karbohidrat, lemak (fatty acids) dan asam nukleat (nucleic acids).

Prosentase keempat komponen tersebut bervariasi tergantung jenis alga.



Alga mikro Scenedesmus sp. memiliki komponen fatty acids 16% - 40%.

Komponen fatty acids inilah yang akan diekstraksi dan diubah menjadi

biodiesel. Alga yang akan diolah menjadi biodiesel dikeringkan terlebih

dahulu. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari. Pengeringan ini

bertujuan untuk menghilangkan air yang terkandung di dalam alga. Alga

yang sudah kering diblender untuk memecah dinding selnya supaya

minyak yang terkandung di dalamnya dapat terekstrak. Kemudian alga

yang sudah di blender disaring menggunakan kain kasa dan diambil

filtratnya. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam corong pisah dan

didiamkan sampai terbentuk dua fasa.

Pemisahan dengan corong pisah merupakan salah satu metode

pemisahan sederhana yang digunakan untuk memisahkan dua atau lebih

zat berdasarkan massa jenisnya. Minyak mempunyai massa jenis yang

lebih kecil dari air, sehingga pada waktu pemisahan dengan corong pisah,

minyak berada pada lapisan atas. Kemudian minyak yang sudah terpisah

ditampung dalam wadah lain.

2. Konversi Minyak Alga Menjadi Biodiesel

Minyak alga yang diperoleh dari hasil ekstraksi diubah menjadi

biodiesel melalui reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol.

Alkohol yang dipergunakan dalam karya tulis ini adalah metanol. Metanol

akan menggantikan gugus alkohol pada struktur ester minyak dengan

dibantu katalis KOH.

Persamaan stoikiometri reaksi transesterifikasi trigliserida dengan metanol

adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Persamaan Stoikiometri reaksi transesterifikasi trigliserida dengan

metanol



Biodiesel dihasilkan melalui proses pemecahan molekul trigliserida

yaitu dengan melepaskan tiga buah asam lemak dari ”tulang

punggungnya”. Pemecahan ini dilakukan dengan metanol dan dibantu

dengan katalisator yaitu KOH. Tiga buah asam lemak itu bereaksi dengan

metanol menjadi ester metil yang sifat fisiknya mirip dengan minyak solar.

Rangkaian ”tulang punggung” ini akan menjadi gliserin. Terpecahnya

trigliserida menjadi tiga ester asam lemak akan menurunkan sepertiga dari

berat awal molekul,selain itu akan menurunkan viskositas 5 – 10 %.

Proses selanjutnya adalah memisahkan biodiesel dari gliserin dan

memurnikan produk tersebut.

Gambar 6 . mekanisme reaksi penggantian gugus trigliserida

Sumber : Hammilton, 2004

Proses transesterifikasi bertujuan untuk menurunkan viskositas

(kekentalan) minyak, sehingga mendekati nilai viskositas solar. Nilai

viskositas yang tinggi akan menyulitkan pemompaan atau pemasukan

bahan bakar dari tangki ke ruang bahan bakar mesin dan menyebabkan

atomisasi lebih sukar terjadi. Hal ini mengakibatkan pembakaran kurang

sempurna.

Metode transesterifikasi pada dasarnya terdiri atas 4 tahapan

sebagai berikut :

1. Pembuatan metoksida dengan cara mencampuran katalis KOH dengan

metanol pada konsentrasi katalis antara 0,5 – 1 wt% dan 10 – 20 wt%

metanol terhadap massa minyak.



2. Pencampuran metoksida dengan minyak pada temperatur 55o C dengan

kecepatan pengadukan konstan, reaksi dilakukan sekitar 30 – 45 menit.

3. Setelah reaksi berhenti, campuran didiamkan hingga terjadi pemisahan

antara metil ester dengan gliserol. Metil ester yang dihasilkan pada

tahap ini sering disebut sebagai crude biodiesel, karena metil ester

yang dihasilkan mengandung zat-zat pengotor, seperti sisa metanol,

KOH, dan gliserol.

4. Metil ester yang dihasilkan pada tahap ketiga dicuci menggunakan air

hangat untuk memisahkan zat-zat pengotor dan kemudian dilanjutkan

dengan destilasi untuk menguapkan air yang terkandung dalam

biodiesel.

Hasil yang diperoleh dari reaksi transesterifikasi belum murni,

masih mengandung sisa-sisa katalis, metanol, gliserol, dan atau air. Untuk

memurnikannya dicuci dengan air, sehingga pengotor-pengotor tersebut

larut dalam air pencuci yang selanjutnya dapat dipisahkan. Porsi pertama

dari air yang dipakai mencuci disarankan mengandung sedikit asam atau

basa untuk menetralkan sisa-sisa katalis (Tatang H. Soerawidjaja, 2006:

7). Biodesel yang sudah dicuci kemudian dikeringkan pada kondisi vakum

untuk menghasilkan produk yang jernih (pertanda bebas air) dan bertitik

nyala ≥ 1000C (pertanda bebas metanol).

C. Proses Pembuatan Biodiesel dari Alga.

Dalam artikelnya Briggs (2004) mengatakan bahwa sebelum diproses

menjadi biodiesel alga harus diekstraksi terlebih dahulu menjadi minyak nabati.

Menurut Sheehan dkk (1998) ada beberapa tahapan untuk mendapatkan biodiesel

dari alga , yaitu :

1. Pengeringan.

2. Ekstraksi Alga menjadi minyak nabati.

3. Esterifikasi minyak nabati menjadi Methyl ester.



Proses yang harus dilakukan sebelum membuat alga menjadi

biodiesel adalah ekstraksi alga menjadi minyak nabati. Minyak inilah yang

selanjutnya diproses menjadi biodiesel dengan cara esterifikasi (Sheehan

dkk, 1998).

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah alga menjadi

minyak nabati, yaitu Could press, Hexane Solvent oil Extraction, dan

Supercritical Fluid Extraction (BioDieselNow Forums, 2005). Could press

mempunyai efisiensi sekitar 70% (Laarhoven dkk, 2005). Hexane Solvent

oil Extraction efisiensinya mencapai 92 %, sedangkan Supercritical Fluid

Extraction efisiensinya dapat mencapai 100 %. Kedua peralatan terakhir ini

investasinya sangat mahal.

Dari ketiga cara diatas pengepresan merupakan cara yang paling mudah dan

murah. Estraksi alga dengan could press sangat cocok dipakai untuk produksi

dalam skala kecil. Proses pengepresan mempunyai efisiensi rendah karena untuk

mendapatkan minyak, alga yang sudah dikeringkan dipress sehingga hancur.

Cairan minyak nabati bersih yang dihasilkan sekitar 70% dari jumlah minyak

yang terkandung dalam alga. Sedangkan sisanya masih bercampur dengan sisa

ekstraksi yang berupa karbohidrat.

Laarhoven dkk (2005) menggunakan Cyclohexane untuk menyerap minyak

yang masih bercampur dengan karbohidrat. Kemudian minyak dipisahkan

dari Cyclohexane dengan cara distilasi (penyulingan). Dengan proses ini,

hasil akhir proses ekstraksi dapat mencapai 99 %.

Setelah alga diolah menjadi menjadi minyak nabati, maka proses selanjutnya

adalah esterifikasi. Untuk merubah minyak nabati menjadi biodiesel dapat dipakai

perbandingan campuran yang digunakan Zuhdi (2003), yaitu minyak nabati 87 %,

Alkohol 12%, dan katalis 1%. Campuran ini kemudian dimasukkan kedalam

reaktor untuk dipanaskan sampai suhu 150 derajat Fahrenheit selama 1 sampai 8

jam. Proses esterifikasi ini akan menghasilkan methyl ester 86 %, alkohol 4 %,



fertilizer 1% (pupuk), dan gliserin 9 %. Berdasarkan penjelasan diatas dapat

dihitung secara kasar, berapa besar biodiesel yang didapatkan dari proses

esterifikasi. Perhitungan dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Minyak nabati

yang dihasilkan dari proses pengepresan (2) Setelah dilakukan proses

penyulingan, dan (3) Metthyl ester (biodiesel) yang dihasilkan.

Tabel 1. Biodiesel yang diperoleh dari 10 kg alga kering

Kandungan Fatty

acid dlm alga

(kg)

Hasil Pengepresan

(kg)

Hasil Penyulingan

(kg)

Methyl ester

(kg)

45% 3.15 4.455 4.4

50% 3.5 4.95 4.89

55% 3.85 5.445 5.38

60% 4.2 5.94 5.87

D. Potensi Alga Sebagai Bahan Baku Biodiesel di Indonesia

Alga dapat tumbuh pada air laut maupun air tawar. Dua hal penting yang

sangat mendukung pertumbuhan alga adalah karbondioksida dan sinar matahari

yang cukup. Alga juga membutuhkan nutrisi-nutrisi lain untuk mengoptimalkan

pertumbuhanya, yaitu nitrogen, phosphate, dan zat besi (Graham dan Wilcox,

2000). Alga juga dapat tumbuh subur dengan memanfatkan sisa kotoran hewan,

manusia, dan pupuk kimiawi yang tidak diserap oleh tumbuhan.

Indonesia mempunyai perairan dangkal yang luas dengan sinar matahari

yang cukup sepanjang tahun, sehingga sangat besar kemungkinanya untuk

membudidayakan alga. Hal ini sangat tergantung pada nilai ekonomis dan

manfaat yang dapat diambil. Alga yang sudah dibudidayakan dan dikenal luas

oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah rumput laut, yang termasuk jenis alga



coklat.

Alga dapat diproduksi menjadi makanan yang dikonsumsi manusia,

makanan ternak, dan pupuk. Alga juga dapat dimanfaatkan pada bidang farmasi

sebagai bahan pembuatan obat-obatan (Cohen, 1999), seperti adanya kandungan

zat anti HIV dan anti Herves (Catie, 1998). Alga sangat besar peranannya dalam

biogeochemistry, yaitu sebagai bagian penting dari siklus N (nitrogen), O

(oksigen), S (Belerang), P (phosphate), dan C (karbon). Alga memainkan peranan

penting dalam bioteknologi, seperti menyerap polusi dan pencemaran yang

berlebihan (Graham dan Wilcox, 2000). Topik terbaru yang sedang hangat-

hangatnya dibicarakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini

adalah alga sebagai biodiesel.

Indonesia memiliki berbagai jenis alga yang berkembang alami, terutama

pada daerah pantai yang dangkal dan berpasir. Alga juga tumbuh dan

berkembang pada air tawar, seperti kolam dan danau. Kebanyakan alga ini

termasuk jenis makro, yang sebagian besar tidak diolah dan dimanfaatkan.

Padahal menurut BioDieselNow Forums (2005) kandungan minyak dalam alga

makro adalah sekitar 25 % sampai 40 %.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa alga yang tumbuh alami dapat

digunakan dan diproses menjadi biodiesel. Cara ekstraksi menjadi minyak adalah

dengan pengepresan, sehingga prosesnya mudah dan biayanya murah. Sisa

ekstraksi ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk.

Untuk meningkatkan kandungan minyak nabati dalam alga dapat

dilakukan budidaya alga dengan menggunakan alga mikro. Menurut Sheehan dkk

(1998) kandungan minyak nabati dalam alga mikro dapat mencapai 60%.

Kelebihan alga mikro adalah kandungan minyak nabatinya besar dan

pertumbuhanya sangat cepat.

Budidaya alga dapat dioptimalkan menggunakan sistem terpadu. Pada

sistem ini alga dikembangkan dan dibudidayakan berdekatan dengan power plant



(pembangkit tenaga). Panas dan sisa pembakaran dari power plant yang

mengandung karbondioksida disalurkan ke tempat pengeringan alga yang sudah

dipanen, kemudian dialirkan ke tempat pembudidayaan alga (Sheehan dkk, 1998).

Dengan menggunakan sistem ini maka proses pengeringan alga menjadi

lebih cepat dan kebutuhan karbondioksida alga terpenuhi. Selain itu pencemaran

udara juga dapat dikurangi, karena karbondioksida yang terkandung dalam asap

pembakaran power plant didaur ulang oleh alga. Berdasarkan literatur diatas maka

pembudidayaan alga di Indonesia dapat dilakukan didaerah yang berdekatan

dengan pembangkit daya yang menggunakan bahan bakar fosil. Salah satunya

adalah Paiton di Jawa Timur. Paiton juga berada didaerah pantai. Paiton

menggunakan bahan bakar batu bara yang konsentrasi karbondioksida dalam

udara sisa pembakaranya tinggi. Pembudidayaan alga juga dapat dilakukan pada

daerah dengan konsentrasi pencemaran udara yang tinggi, misalnya kepulauan

seribu untuk mereduksi pencemaran di Jakarta.



Gambar 3. Budidaya Alga Menggunakan Sistem Terpadu (Sheehan dkk, 1998)

Pengoptimalan alga juga dapat dilakukan pada pengolahan pasca panen.

Seperti yang telah dijelaskan, alga mempunyai tiga komponen biomasa utama,

yaitu karbohidrat, protein, dan minyak nabati. Karbohidrat dapat difermentasikan

menjadi alkohol. Protein dapat diolah menjadi produk makanan dan kecantikan.

Minyak nabati dapat digunakan untuk memproduksi bermacam-macam produk,

salah satunya adalah biodiesel (Sheehan dkk, 1998).

E. Budidaya Alga

Alga adalah salah satu organisme yang dapat tumbuh pada rentang kondisi

yang luas di permukaan bumi. Alga biasanya ditemukan pada tempat-tempat yang

lembab atau benda-benda yang sering terkena air dan banyak hidup pada

lingkungan berair di permukaan bumi. Alga dapat hidup hampir di semua tempat

yang memiliki cukup sinar matahari, air dan karbon-dioksida. Sama seperti

tumbuhan lainnya, alga juga memerlukan tiga komponen penting untuk tumbuh,

yaitu sinar matahari, karbon dioksida dan air. Alga menggunakan sinar matahari

untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses biokimia

penting pada tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi

matahari menjadi energi kimia. Energi kimia ini akan digunakan untuk

menjalankan reaksi kimia, misalnya pembentukan senyawa gula dan fiksasi

nitrogen menjadi asam amino. Alga menangkap energi dari sinar matahari selama

proses fotosintesis dan menggunakaannya untuk mengubah substansi inorganik

menjadi senyawa gula sederhana.

Alga dapat ditanam di kolam terbuka dan danau. Sistem terbuka juga

memiliki sistem kontrol yang lemah, misalnya dalam mengatur temperatur air,

konsentrasi karbon dioksida, dan kondisi pencahayaan. Sedangkan keuntungan

penggunaan sistem terbuka adalah metode ini merupakan cara yang murah untuk

memproduksi alga karena hanya perlu dibuatkan sirkuit parit atau kolam. Kolam

tempat pembudidayaan alga biasanya disebut “kolam sirkuit”.



Dalam kolam ini, alga, air dan nutrisi disebarkan dalam kolam yang

berbentuk seperti sirkuit. Aliran air dalam kolam sirkuit dibuat dengan pompa air.

Kolam biasanya dibuat dangkal supaya alga tetap dapat memperoleh sinar

matahari karena sinar matahari hanya dapat masuk pada kedalaman air yang

terbatas. Alternatif lain cara pembudidayaan alga adalah dengan menanamnya

pada struktur tertutup yang disebut photobioreactor, dimana kondisi lingkungan

akan lebih terkontrol dibandingkan kolam terbuka.

Scenedesmus sp. adalah alga hijau berukuran mikro yang habitat hidupnya

adalah air tawar. Scenedesmus merupakan spesies alga yang mudah berkembang

biak dari pada spesies-spesies alga yang lain. Temperature optimum untuk hidup

spesies ini adalah 28-30o C, tetapi beberapa mampu hidup di atas 360 C.

Scenedesmus biasanya ditemukan di air yang jernih dan danau. Spesies ini mampu

hidup di semua musim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alga dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif bahan baku

pembuatan biodiesel di Indonesia.

2. Proses pembuatan biodiesel dari alga dibuat dengan tiga tahapan, yaitu

(1) Pengeringan, (2) Ekstraksi alga menjadi minyak nabati, dan (3)

Esterifikasi minyak nabati menjadi biodiesel

3. Alga dapat dibudidayakan secara luas di Indonesia. Paiton dan Pulau

Seribu diusulkan sebagai pilot projek pengembangan biodiesel dari alga

dengan sistem terpadu.

B. Saran

1. Dilakukan pemberdayaan alga mikro sebagai alternatif persediaan bahan

baku biodiesel.

2. Diperlukan karya tulis lebih lanjut pengaruh biodiesel pada komponen

mesin.
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