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PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Krisis energi merupakan masalah yang dihadapi dunia, hal ini disebabkan sumber 

energi utama yang diandalkan untuk mencukupi kebutuhan energi sebagian besar 

berasal dari minyak bumi. Salah satu contoh energi yang berasal dari minyak bumi 

adalah bahan bakar. Bahan bakar yang selama ini berasal dari minyak bumi, perlu 

dicari sumber pengganti lainnya yang dapat diperbaharui. Energi yang dapat 

diperbaharui salah satunya yaitu biodiesel. Beberapa kelebihan biodiesel yaitu 

mengurangi emisi gas-gas beracun seperti, mengurangi senyawa karsinogenik dan 

meningkatkan pelumasan mesin. 

 
Dalam pembuatan biodiesel dapat dimanfaatkan hewan maupun tumbuhan 

sebagai bahan bakunya. Keunggulan pemanfaatan hewan sebagai bahan baku 

pembuatan biofuel, diantaranya ketersediaan yang bersifat berkelanjutan dan 

dapat diperbaharui sehingga pemenuhannya dapat terjamin, dari segi lingkungan 

biofuel lebih ramah lingkungan. Salah satu alternatif bahan baku yang dapat 

digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah ulat hongkong (Yellow Mealworm 

Beetle) seperti pada Gambar 1.1 

 

Gambar 1.1 Ulat hongkong (Yellow Mealworm Beetle) 
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Ulat hongkong merupakan serangga yang dapat dijadikan bahan baku untuk 

biodiesel. Setiap induk ulat hongkong dapat bertelur sekitar 300 telur yang dapat 

menetas dalam waktu 10-14 hari. Ulat hongkong ini umumnya digunakan sebagai 

pakan burung kicau. Meskipun ulat hongkong banyak dimanfaatkan, 

ketersediaannya bersifat berkelanjutan karena waktu berkembangbiak relatif 

cepat. Sehinga dapat menjadi pilihan sebagai sumber bahan baku biodiesel. 

Penelitian pembuatan biodiesel dari minyak hewani tidak sebanyak minyak 

nabati. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

tahapan proses terhadap hasil perolehan biodiesel dari sumber-sumber minyak 

hewani tersebut. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
 

Bertalian dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa minyak ulat hongkong dapat digunakan sebagai bahan baku 

biodiesel? 

2. Bagaimana pemanfaatan minyak ulat hongkong sehingga menjadi bahan baku 

biodiesel? 

3. Bagaimana pengaruh waktu operasi dan rasio pelarut dan minyak ulat 

hongkong terhadap densitas, viskositas, bilangan iodine, bilangan asam, nilai 

kalor, %yield dan kandungan biodiesel? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
 

Bertalian dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. mengetahui kandungan dan bilangan asam minyak ulat hongkong sehingga 

dapat dijadikan bahan baku biodiesel; 

2. memanfaatkan minyak ulat hongkong sebagai bahan baku biodiesel; 
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3. mengetahui pengaruh waktu operasi transesterifikasi dan rasio pelarut dan 

minyak ulat hongkong terhadap densitas, viskositas, bilangan iodine, bilangan 

asam, nilai kalor, %yield dan kandungan biodiesel. 

 
1.4 Ruang Lingkup 

 
 

Penelitian ini dilakukan dengan batasan – batasan sebagai berikut: 

1. Minyak yang digunakan adalah minyak ulat hongkong; 

2. Jenis alkohol yang digunakan pada pembuatan biodiesel adalah methanol; 

3. Katalis yang digunakan NaOH; 

4. Reaktan yang digunakan Metanol dan Minyak ulat hongkong. Reaksi 

dilakukan selama 45, 60, 75, dan 90 menit dengan temperatur 65oC; 

5. Menganalisis biodiesel dengan uji densitas, viskositas, bilangan iodine, 

bilangan asam, nilai kalor, %yield dan kandungan biodiesel dengan GCMS. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 
 

Pada karya ilmiah ini, akan dipaparkan mengenai energi alternatif (Biofuel). 

Biodiesel akan diproduksi dengan memanfaatan minyak ulat hongkong sebagai 

bahan baku. Kandungan biodiesel yang dihasilkan akan dibandingkan dengan 

kandungan biodiesel standar dan biodiesel dari bahan baku lainnya. Pada 

pembuatan biodiesel, digunakan NaOH (Natrium Hidroksida) sebagai katalis basa 

pada proses transesterifikasi. Minyak ulat hongkong akan direaksikan dengan 

alkohol yaitu metanol untuk reaksi transesterifikasi pembentukan metil ester. Aspek 

yang diteliti meliputi karakteristik minyak biodiesel, viskositas, densitas, bilangan 

iodine, bilangan asam, nilai kalor dan %yield. 




