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ABSTRAK 

 
Pada masa sekarang bahan bakar menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pemakaiannya 

cendrung meningkat setiap tahunnya sedangkan sumber bahan bakar minyak bumi yang di pakai saat 

ini semakin menipis. Bioetanol dapat digunakan sebagai salah satu bahan bakar alternatif untuk 

mengatasi kebutuhan bahan bakar pada saat ini. Bahan baku yang digunakan adalah jenis sayuran dan 

buah-buahan  

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun mesin bioethanol sampah sayuran dan 

buah-buahan model distilator kolom refluk menggunakan pemanas kompor LPG. Proses distilasi 

kolom refluk dilakukan dengan mengalirkan uap zat cair tersebut melalui kondensor lalu hasilnya 

ditampung dalam suatu wadah. Refluk dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi distilat dengan jalan 

pengembalian sebagian produk distilat ke dalam kolom distilasi dan dipanaskan ulang tanpa 

mengurangi jumlah zat yang ada.   

Menggunakan metode studi literatur salah satu konsep dalam melakukan perancangan ini, 

dimana sebelum melakukan perancangan terlebih dahulu mempelajari buku-buku tentang mesin 

bioetanol dan kemudian melakukan eksperimen dalam perancangan mesin bioetanol. 

Hasil uji coba mesin bioethanol sampah sayuran dan buah-buahan model distilator kolom refluk 

menggunakan pemanas kompor LPG dengan bahan 4 l cairan hasil fermentasi sayuran dan buah – 

buahan dengan waktu perebusan 3 jam menghasilkan bioethanol sebanyak 550 ml dengan kadar 

alkohol 68 persen. 

 

KATA KUNCI : bioetanol, distilasi, rancang bangun, sampah sayuran, LPG 
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I. LATAR BELAKANG 

Masalah keterbatasan Bahan Bakar 

Minyak (BBM) di dunia karena bahan 

baku yang berasal dari hasil fosil sudah 

habis. Semakin berkurangnya sumber 

energi bahan bakar minyak di Indonesia 

sedangkan laju penggunaan Bahan Bakar 

Minyak (BBM) semakin meningkat 

mengakibatkan pemerintah harus 

memangkas subsidi BBM. Penggunaan 

sumber energi baru untuk menggantikan 

minyak bumi. Karena itu, pemerintah 

mengeluarkan Perpres No. 5 Tahun 2010 

tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu 

pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) 

ditargetkan 2 persen pada Tahun 2010 dan 

5 persen  pada Tahun 2025.  

Keterbatasan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) juga telah mendorong pemerintah 

untuk mengajak masyarakat mengatasi 

masalah energi secara bersama-sama 

(Kompas, 2008). Salah satu yang bisa 

diakukan adalah pemanfaatan sampah yang 

ada di sekitar lingkungan masyarakat 

sebagai energi alternatif yaitu bahan 

pembuat etanol. Umummnya sampah yang 

ada dilingkungan masyarakat mengandung 

bahan yang beraneka ragam, tetapi 

kandungan terbesar adalah sampah organik 

yang mencapai 65%. Sampah organik dari 

daerah perkotaan sebagian besar 

merupakan sayur-sayuran dan buah-

buahan mengandung glukosa dan selulosa 

yang dapat digunakan untuk hal ini. Etanol 

merupakan produk fermentasi yang dapat 

dibuat dari substrat yang mengandung 

karbohidrat (gula, pati atau selulosa) yang 

dapat diproduksi melalui beberapa cara, 

yaitu secara kimiawi dengan bahan baku 

dari bahan bakar fosil atau melalui proses 

biologi dengan cara fermentasi (Ida, 2009). 

Bioetanol teknis dengan kadar 70-

94% dapat diproduksi melalui proses 

distilasi. Etanol jenis ini biasanya 

digunakan sebagai pelarut, dan bahan 

bakar untuk keperluan rumah tangga. 

Pembuatan bioetanol selain dilakukan 

dengan skala industri dan laboratorium, 

dapat juga dilakukan dengan skala kecil. 

Permasalahan khusus yang berkaitan 

dengan teknologi pengolahan yaitu 

peralatan untuk pengolah awal sampah 

yang sesuai untuk digunakan merombak 

sampah menjadi bahan dasar kurang 

dimanfaatkan maksimal (Sutriyono, 2014) 

Berdasarkan latar belakang yang 

sudah ada maka diperlukan perancangan 

bangun Mesin Bioetanol Sampah Sayuran 

dan Buah-Buahan Model Distilator Kolom 

Refluk menggunakan Pemanas Kompor 

LPG. Rancang bangun alat meliputi bentuk 

dan dimensi alat. Secara umum untuk 

menghasilkan bioetanol dari sayuran dan 

buah-buahan melalui proses distilasi 

sebagai bahan bakar terbaharukan dan 

ramah lingkungan. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Perancangan 

Pada perancangan ini, metode yang 

digunakan adalah studi literatur 

(kepustakaan) dan melakukan eksperimen 

dengan mesin bioetanol sampah sayuran 

dan buah-buahan model distilator kolom 

refluk. Selanjutnya dilakukan perancangan 

dan pembuatan bentuk mesin bioetanol 

sampah sayuran dan buah-buahan model 

distilator kolom refluk menggunakan 

pemanas kompor LPG dengan baik, 

kemudian dilakukan pengujian alat. 

Studi literatur dalam perancangan alat 

ini adalah mempelajari pembuatan mesin 

bioetanol sampah sayuran dan buah-

buahan model distilator kolom refluk 

melalui buku-buku dari berbagai sumber 

dan penelitian terdahulu. 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Bahan - bahan yang digunakan dalam 

perancangan adalah cairan hasil fermentasi 

sampah sayuran dan buah-buahan sebagai 

bahan distilasi, plat Carbon steel SA 285 

ukuran 150 x 75 cm dan ketebalan 1 mm 

digunakan untuk pembuatan reactor, 

carbon steel pipe schedule 40 diameter 5 

cm dan Panjang 100 cm digunkan untuk 

pembuatan kolom refluk, 3 drum 

digunakan sebagai kondensor dan wadah 

air pendingin dengan tinggi 38 cm dan 

lebar 30 cm, pipa alumunium magnese 

alloy 3003 diameter dalam 1 cm dengan 

Panjang 200 cm dan pipa tembaga 

diameter luar 1 cm dengan panjang 300 cm 

digunakan sebagai saluran gas dan saluran 

cairan, pompa digunakan untuk 

memindahkan fluida. 2 kran air sebagai 

ukuran ½ inch saluran keluar cairan, 

kompor berbahan bakar LPG sebagai 

pemanas. Besi siku ASTM A 36 ukuran 3 

x 3 dengan panjang 18 m sebagai rangka 

mesin, thermometer untuk mengukur suhu 

cairan pada reactor, tiga buah lem besi. 

Botol sebagai wadah etanol. Alat-alat yang 

digunakan dalam proses perancangan 

adalah gergaji besi, las listrik, elektroda, 

mesin gerindra, meteran, bor listrik, alat 

tulis, computer. 

C. Desain Mesin 

Adapun desain gambar perancangan 

mesin bioetanol sayuran dan buah-buahan 

model distilator kolom refluk 

menggunakan pemanas kompor LPG 

dilengkapi dengan nama komponen adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 1. Nama Komponen Mesin 

Table 1. Nama Komponen Mesin 

No Keterangan 

1 Pipa saluran gas dari kondensor 

2 Kondensor 

3 Selang saluran air pendingin dari drum air ke 

kondensor 

4 Drum wadah air pendingin 

5 Drum wadah air pendingin 

6 Saluran buang sisa cairan distilasi 

7 Saluran keluar bioethanol 

8 Kolom refluk 

9 Pompa air (terletak didalam wadah air 

prndingin) 

10 Pipa saluran keluar air pendingin dari 

kondensor 

11 Saluran masuk cairan fermentasi ke dalam 

reactor 

12 Thermometer 

13 Kolom tempat meletakkan kompor LPG 

 

Dibawah merupakan dimensi 

komponen mesin dalam satuan  cm. 

 

 

Gambar 2. Dimensi Mesin 

Berikut merupakan potongan gambar 

dan dimensi (cm) kolom refluk mesin 

bioetanol yang dilihat dari dua sisi. 

 

Gambar 3. Tampak Samping 
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Gambar 4. Tampak Atas 

D. Prinsip Kerja Mesin 

Secara garis besar mesin bioetanol 

sayuran dan buah-buahan model distilator 

kolom refluk menggunakan pemanas 

kompor LPG bekerja menggunakan dua 

proses, yaitu proses evaporasi / penguapan 

pada drum reactor dan proses kondensasi / 

pengembunan pada kondensor. Akan tetapi 

untuk lebih memperjelas cara kerja mesin 

perlu dijabarkan secara rinci. 

Tahapan awal yang dilakukan adalah 

menyalakan pompa air agar terjadi 

sirkulasi air pendingin pada mesin. Setelah 

itu memasukkan cairan hasil fermentasi 

sayuran dan buah – buahan kedalam drum 

reactor dan menyalakan kompor LPG 

sebagai pemanas, panas cairan didalam 

drum reactor dijaga agar stabil pada suhu 

780 – 850 C. membutuhkan waktu kurang 

lebih 30 menit agar cairan dapat menguap, 

proses ini disebut evaporasi. Setelah cairan 

menguap atau berubah menjadi gas, gas 

akan naik menuju kolom refluk, sebagian 

gas akan tertahan oleh sekat – sekat yang 

berada didalam kolom refluk dan berubah 

menjadi embun yang kemudian menetes 

kembali ke dalam drum reactor dan 

sebagian dari gas akan menuju kondensor 

melewati pipa yang dipasang diatas kolom 

refluk. Di dalam kondensor gas yang 

menglir melalui pipa akan mengalami 

perubahan wujud menjadi cairan, 

perubahan wujud ini di sebut proses 

kondensasi. Cairan selanjutnya akan keluar 

melalu pipa saluran keluar etanol.  

Untuk memaksimalkan proses 

pendinginan air pendingin maka 

ditambahankan pendingin yang digunakan 

untuk mendinginkan saluran keluar air 

pendingin dari kondensor menuju wadah 

air pendingin. 

E. Prinsip Kerja Kolom Refluk 

Metode refluk sangat banyak 

digunakan dalam industri yang 

menggunakan drum destilsi. Dalam 

konteks ini, refluk mengacu pada bagian 

dari produk cair (distlat) dari drum 

destilasi. Mesin bioetanol sampah sayuran 

dan buah-buahan model distilator kolom 

refluk menggunakan pemanas kompor 

LPG menggunakan jenis kolom refluk 

yang memiliki sekat-sekat didalamnya. 

Sekat-sekat dari kolom refluk 

menghambat uap yang dihasikan dari 

proses destilasi, uap yang terhambat oleh 
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sekat-sekat akan berkondensasi sehingga 

akan berubah wujud menjadi cairan. 

Cairan secara otomatis mengalir kebawah 

atau kembali ke drum destilasi dan 

memberikan pendinginan dari uap yang 

naik. Dengan kembalinya cairan ke dalam 

drum destilasi akan meningkatkan 

konsentrasi distlat. Dengan kolom refluk 

yang memiliki sekat didalamnya, proses 

destilasi dapat dioperasikan dalam jangka 

waktu yang cukup panjang tanpa 

menambahkan cairan fermentasi dan dapat 

menghasilkan etanol dengan kadar yang 

lebih tinggi dibandingkan kolom refluk 

tanpa menggunakan sekat. Secara garis 

besar Refluk dilakukan untuk 

meningkatkan konsentrasi distilat dengan 

jalan pengembalian sebagian produk 

distilat ke dalam kolom distilasi dan 

dipanaskan ulang tanpa mengurangi 

jumlah zat yang ada. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari hasil perancangan yang sudah 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, 

yaitu mesin bioetanol sayuran dan buah-

buahan model distilator kolom refluk 

menggunakan pemanas kompor LPG 

memiliki dimensi reactor dengan ukuran 

30 x 50 cm, dimensi total kolom refluk 5 x 

100 cm, jarak antar sekat kolom refluk 20 

cm, dimensi drum kondensor 30 x 38 cm, 

dimensi wadah air pendingin 30 x 38 cm, 

dimensi pipa besi 200 x 1 cm diameter 

dalam, dan dimensi pipa tembaga 300 x 1 

cm diameter luar. 

Hasil pengujian mesin bioetanol 

sayuran dan buah-buahan model distilator 

kolom refluk menggunakan pemanas 

kompor LPG menggunakan bahan destilas 

yaitu 4 liter cairan hasil fermentasi sampah 

sayuran dan buah-buahan, direbus dengan 

Temperatur penguapan 780 – 850 C dengan 

waktu 3 jam dan menghasilkan bioetanol 

sebanyak 550 ml dengan kadar 68 persen. 

Dengan kadar 68 persen bioetanol dapat 

digunakan sebagai bahan bakar kompor 

gas. 
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