
 

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN CAMPURAN BIODIESEL 

MAKSIMUM 20% PADA APLIKASI UNIT ALAT BERAT DI SEKTOR 

PERTAMBANGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disusun sebagai Pedoman kepada Pengguna di Industri Pertambangan dalam 

Rangka Memenuhi Mandatori PERMEN ESDM 12/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain – BPPT 

Jakarta, 2017



ii  

 

PENGANTAR 
 
 

 

Biodiesel  (Fatty  Acid  Methyl  Esters/Etil Metil  Asam  Lemak)  merupakan  bahan  bakar 

minyak yang memiliki sifat kimia mirip minyak solar, terbuat dari sumber-sumber alam 

domestik dan terbarukan, dapat dipakai langsung di mesin diesel tanpa adanya modifikasi. 

Di Indonesia, biodiesel umumnya dibuat dari minyak nabati berbasis kelapa sawit. Istilah 

‘Biodiesel’ merujuk pada bahan bakar nabati murni, tanpa campuran dan dinotasikan 

dengan B100. Sedangkan istilah ‘Minyak solar’ mengacu pada produk minyak bumi untuk 

mesin diesel dan dinotasikan dengan B0. Seperti minyak solar, sebelum biodiesel diterima 

dalam sistem distribusi bahan bakar, biodiesel harus memenuhi standar mutu yang 

dipersyaratkan untuk memastikan kinerja mesin diesel tanpa masalah. Penggunaan mesin 

diesel di Indonesia lebih banyak ditujukan untuk bus, truk, dan keperluan industri daripada 

penggunaan kendaraan sehari-hari. Hal ini memberikan dampak kepada Indonesia sebagai 

penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) yang relatif besar terutama dari penggunaan bahan 

bakar fosil yang meningkat pesat. Surat Keputusan Dirjen Migas No. 28.K/10/DJM.T/2016 

mensyaratkan kandungan sulfur pada bahan bakar diesel maksimal 0,25% atau 2500 ppm 

untuk menurunkan kadar emisi gas buang kendaraan. Efisiensi dan kandungan energi yang 

lebih tinggi juga menjadikan bahan bakar diesel lebih menjanjikan dan ekonomis sehingga 

sangat layak digunakan untuk truk ringan (light truck), kendaraan penumpang (passenger 

car) dan mesin-mesin diesel industri lainnya. 

Di Indonesia, mutu biodiesel yang diperbolehkan sebagai campuran bahan bakar mesin 
 

standar  otomotif  mengacu   pada   persyaratan  Surat   Keputusan  Dirjen   EBTKE   No. 
 

100.K/10/DJE/2016 atau SNI 7182:2015, standar ini secara berkala ditingkatkan untuk 

mengakomodir kebutuhan pengguna terkait garansi dan masa pakai kendaraan. 

 

Campuran biodiesel dari 1-20% dapat digunakan langsung di mesin diesel putaran tinggi 

(otomotif)  buatan  Jepang,  yang  ditandai  dengan  pernyataan resmi  dari  pihak  Japan 

Automobile Manufacturer Association Inc. (JAMA). Industri otomotif yang memasarkan 

produk mesin diesel di Indonesia telah menjamin penggunaan hingga campuran maksimal 

20% (B20) dengan beberapa kondisi.
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Terhitung Januari 2016, Indonesia menetapkan mandatori pemakaian B20 untuk sektor 

rumah tangga, transportasi PSO dan Non PSO, industri, dan B30 khusus untuk sektor 

pembangkit listrik. Penetapan besaran campuran juga secara berkala akan ditingkatkan 

sambil menunggu beberapa kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah dengan 

pihak-pihak terkait. Data dari Ditjen Minerba tahun 2016, tercatat pemakaian minyak solar 

dan biodiesel sektor pertambangan (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara/PKP2B) masing-masing sebesar 2.187.030,33 kL dan 184.970,14 kL atau setara 

dengan 8,46% pemakaian minyak solar secara keseluruhan. 

 

Dari hasil penelusuran kepada konsumen, dipetakan beberapa permasalahan yang kerap 

muncul dan beberapa langkah preventif untuk penggunaan campuran biodiesel ke 

depannya. Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis ini untuk 

memberikan pedoman yang dapat dipakai oleh pemangku kepentingan khususnya industri 

pertambangan, menyediakan alternatif solusi, dan memberikan rekomendasi petunjuk 

teknis penanganan dan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel yang aman bagi 

konsumen di industri pertambangan. 

 

Dokumen Petunjuk Teknis Pemanfaatan Bahan Bakar Campuran Biodiesel Maksimal 20% 

untuk Aplikasi Alat Berat di Sektor Pertambangan ini merupakan dokumen turunan dari 

Pedoman Penanganan dan Penyimpanan Biodiesel (B100) dan Bahan Bakar Campurannya 

(B-XX). Sebagai rujukan data lapangan, dilakukan kunjungan lapangan dan pengambilan 

sampel bahan bakar di 2 (dua) perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT Kaltim 

Prima Coal di Sangatta, Kalimantan Timur dan PT Adaro Indonesia di Tanjung, Kalimantan 

Selatan. Alasan dipilih PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro Indonesia dikarenakan kedua 

perusahaan tersebut telah menerapkan secara kontinyu penggunaan biodiesel sebagai 

bahan bakar campurannya. Dengan mempelajari sistem yang  telah  diaplikasikan oleh 

kedua perusahaan ini, ditambah usulan-usulan perbaikan sistem dan tata cara 

penanganan dan penyimpanan yang tepat, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan 

bagi perusahaan pertambangan yang ke depannya akan secara masif menggunakan bahan 

bakar campuran biodiesel sesuai dengan mandatori pemerintah Indonesia. Adapun 

Dokumen Petunjuk Teknis ini memberikan informasi mengenai tata cara penerimaan,
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penyiapan, penyimpanan, distribusi, pengujian, dan fuel management practices untuk 

pemakaian campuran biodiesel maksimal 20% pada unit alat berat sektor pertambangan. 

 

Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja 

keras dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam 

penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Masukan 

dari pemangku kepentingan diharapkan dapat menyempurnakan dokumen petunjuk 

teknis ini. 

 
 
 

Tangerang Selatan,  Desember 2017 
 

 
 
 
 
 

Penyusun
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PENDAHULUAN 
 
 

 
Pedoman Umum Penanganan Biodiesel (B100) dan Campuran Biodiesel (B-XX) 

 
Dalam dokumen Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Biodiesel dan Campuran 

Biodiesel, dirangkum beberapa hal yang wajib menjadi perhatian pihak-pihak yang 

berperan dalam penyediaan, penyaluran, dan pengguna biodiesel/campuran biodiesel, 

dan disebutkan bahwa: 

 

1. Kualitas bahan bakar yang disuplai harus memenuhi standar minimal yang 

dipersyaratkan, yaitu: 

(a) Biodiesel  mengacu  pada  SK  Dirjen  EBTKE  No.  100.K/10/DJE/2016  atau  SNI 
 

7182:2015 
 

(b) Minyak solar mengacu pada SK Dirjen Migas No. 28.K/10/DJM.T/2016 
 

(c)  Campuran  biodiesel  maksimum  20%   mengacu   pada   SK   Dirjen   Migas   No. 
 

28.K/10/DJM.T/2016 
 

Lihat Lampiran 1 untuk spesifikasi biodiesel dan Lampiran 2 untuk spesifikasi minyak 

solar dan campuran biodiesel. 

 

2.   Pengiriman masing-masing bahan  bakar  wajib  dilengkapi dengan  sertifikat analisa 

produk (Certificate of  Analysis). Lihat  Lampiran 3  untuk contoh  Sertifikat Analisis 

Campuran Biodiesel. 
 

3.   Sebelum dilakukan bongkar muat dan penyaluran bahan bakar ke tangki penyimpan, 

lakukan hal-hal berikut: 

 

(a) Lakukan sampling bahan bakar dengan metode sampling ASTM D 4057, 
 

(b) Ambil 1-2  liter contoh bahan bakar, lakukan pengecekan visual untuk melihat 

kejernihan warna dan kenampakan visual (color & visual appearance) bahan 

bakar. Lakukan pula pengujian sampel di laboratorium untuk pengujian singkat 

(short test). Berikut parameter yang umumnya dilakukan dalam short test,
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Tabel 1. Parameter yang dilakukan dalam short test 
 

Biodiesel (FAME) Minyak solar Campuran FAME 

(maks. B20) 

Angka Asam Angka Asam Angka Asam 

Viskositas Viskositas Viskositas 

Kadar air dan sedimen Kadar air Kadar air 

Gliserol Bebas Densitas (15°C) Densitas (15°C) 

Gliserol Total - - 

Catatan: Metode uji dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2 
 

(c)  Dalam setiap  pengiriman, simpan 1  liter  sampel sampai muatan  bahan bakar 

berikutnya diterima. Buang sampel dengan menambahkannya ke  dalam tangki 

bahan bakar. 

4.   Umur simpan minyak solar adalah maksimal 12 (dua belas) bulan., sedangkan umur 

simpan biodiesel adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Untuk penyimpanan biodiesel lebih 

dari 2 (dua) bulan Berhubung ketahanan oksidasi biodiesel lebih rendah daripada 

solar, maka disarankan agar campuran biodiesel disimpan tidak lebih lama daripada 6 

(enam) bulan. (Changes in Diesel Fuel The Service Technician’s Guide to Compression 

Ignition Fuel Quality, 2007 dan Cummins). Untuk penggunaan campuran biodiesel 

yang telah disimpan lebih dari 6 bulan, disarankan agar dilakukan pengujian ulang. 

Beberapa  , maka parameter yang perlu mendapat perhatian antara lain angka asam, 

titik kabut, kadar air, dan stabilitas oksidasi, atau untuk kepastian umur simpan 

produk dapat pula melakukan konsultasi dengan pihak penyuplai bahan bakar 

sehingga dapat diperoleh petunjuk lain seperti rekomendasi penyimpanan dan uji 

mutu yang disarankan. 
 

5.   Disarankan untuk memilih produsen biodiesel yang telah mendapat izin usaha resmi 

produksi biodiesel dari Pemerintah dan secara reguler melakukan uji korelasi untuk 

kepastian mutu biodiesel. 

 

6.  Pastikan kebersihan kapal/tongkang pengirim biodiesel, sebaiknya kompartemen 

tongkang tidak dipakai bergantian dengan produk lain (misalnya Bensin, Marine Fuel 

Oil/MFO, dan lainnya), kecuali minyak solar. Untuk kepastian kebersihan 
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kompartemen, dapat dilakukan proses pencucian oleh konsultan yang tersertifikasi 

(certified consultant). 
 

7.   Pencampuran biodiesel dengan minyak solar dapat dilakukan dengan 2 metode utama 

yaitu in-tank blending dan in-line blending, namun dapat pula dilakukan modifikasi 

sesuai ketersediaan infrastruktur dan kebutuhan pengguna.
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8.   Pastikan proses penyaluran dan penyimpanan biodiesel/campuran biodiesel bebas dari 

pengotor seperti air dan lumpur. Kesesuaian material penyimpan dan perpipaan juga 

perlu mendapat perhatian, pilihlah material yang cocok dengan biodiesel. 

 

9.   Lakukan good storage housekeeping practices, termasuk: 
 

(a) Melakukan   pencucian   tangki   secara   berkala,   setiap   5   tahun   atau   dapat 

diperpanjang hingga 5 tahun berikutnya dengan syarat data historis pembersihan 

tangki dan inspeksi menunjukkan kandungan kotoran dan mikroba di tangki yang 

tidak signifikan. 

(b) Periode pembersihan tangki dapat diperpendek apabila umur filter pendek, mutu 
 

bahan bakar di downstream menunjukkan adanya kontaminan dalam jumlah yang 

berlebihan, dan pada pemeriksaan drain, menunjukkan adanya pencemaran 

misalnya karat, mikroba, atau pencemaran lain yang berlebihan. 

(c)  setelah berkonsultasi dengan konsultan tank cleaning 
 

(d) Melakukan pemeriksaan kebersihan dasar tangki dan strainer/filter pompa 
 

(e) Melakukan pemeriksaan kemungkinan peningkatan kadar air dengan melakukan 

pengambilan sampel pada saluran kuras (drain) 

 

10. Lakukan  konsultasi  dengan  pihak  Original  Equipment  Manufacturer (OEM)  untuk 

kesesuaian material pada sistem bahan bakar mesin diesel maupun instalasi 

infrastruktur.
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MINYAK SOLAR, BIODIESEL, DAN CAMPURAN BIODIESEL 
 
 
 

MINYAK SOLAR 
 
Spesifikasi bahan bakar erat kaitannya dengan kinerja suatu mesin (diesel), berikut 

penjelasan mengenai pentingnya memahami bahan bakar diesel, mengapa diperlukan 

pengaturan terhadap standar kualitas bahan bakar diesel, dan bagaimana standar tersebut 

mempengaruhi pengoperasian, kinerja, emisi, fuel economy, dan ketahanan (durability) 

mesin diesel. 

 

Spesifikasi Minyak Solar di Indonesia 
 

 

Di Indonesia, minyak solar diperdagangkan dengan 2 (dua) varian yaitu minyak solar 48 

dan  minyak solar  51,  tergantung kebutuhan konsumen. Seperti  bensin, bahan  bakar 

minyak solar bukanlah senyawa tunggal, namun merupakan campuran dari komponen 

turunan minyak bumi, termasuk parafin, isoparafin, nafta, olefin, dan hidrokarbon 

aromatic, yang masing-masing memiliki sifat fisika dan kimia tertentu. Minyak solar harus 

memenuhi kebutuhan ragam mesin, kondisi operasi yang berbeda, siklus, variasi teknologi 

sistem bahan bakar, temperatur mesin, dan tekanan sistem bahan bakar, serta cocok 

untuk keadaan iklim apapun. Karakteristik setiap kelas minyak solar pastinya 

mempengaruhi kinerja mesin. Dalam beberapa hal, standar kualitas yang berlaku mewakili 

suatu kepentingan tertentu, tetap dengan tujuan mesin diesel bekerja secara optimal. 

Untuk memfasilitasi banyaknya varian mesin diesel, maka perlu ditetapkan suatu standar 

yang mengatur spesifikasi bahan bakar mesin diesel. Di dunia internasional, digunakan 

metode ASTM sebagai rujukan standar. Spesifikasi yang tertuang dalam ASTM ditetapkan 

berdasarkan konsensus, pengalaman, dan kerjasama antara produsen bahan bakar minyak 

solar (minyak diesel), produsen mesin diesel, pengguna, termasuk regulator yang 

mengatur kualitas bahan bakar di suatu negara. Secara berkala, spesifikasi dalam ASTM 

ditinjau dan diperbaharui untuk penyempurnaan penyediaan bahan bakar dan terjaganya 

lingkungan yang sehat. 

 

Spesifikasi    minyak    solar    di    Indonesia    diatur    dalam    SK    Dirjen    Migas    No. 
 

28.K/10/DJM.T/2016 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar 48,
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yang mengacu pada ‘ASTM D 975 – Spesifikasi Standar untuk Bahan Bakar Jenis Minyak 
 

Diesel (Minyak Solar)’. 
 
 
 

Hubungan Kualitas Minyak Solar terhadap Kinerja Mesin Diesel 
 

 

Berikut disampaikan pentingnya batasan standar mutu  minyak solar terhadap kinerja 

mesin: 
 

1.   Angka Setana (Cetane Number) 
 

Merupakan ukuran unjuk kerja pembakaran bahan bakar diesel yang diperoleh dengan 

membandingkannya dengan  bahan  bakar  standar  pada  mesin  uji  standar.  Angka 

setana bahan bakar yang tinggi artinya dapat mempersingkat jeda waktu antara injeksi 

dan  pengapian, sehingga  menghasilkan permulaan kerja  mesin  yang  lebih  mulus. 

Bahan bakar dengan angka setana yang rendah cenderung menyebabkan ketukan 

(detonasi) pada mesin dan dapat mengurangi power dan meningkatkan emisi gas 

buang yaitu gas buang dari pembakaran tidak sempurna. Konsumen kerap berpikir 

angka setana sama dengan angka oktan pada bensin; angka oktan merupakan ukuran 

kemampuan bahan bakar untuk menahan ketukan t e r j a d i n y a  p e n y a l a a n  

s p o n t a n  ( s e l f  i g n i t i o n )  dalam mesin  akibat kompresi .  Sebaliknya angka 

setana bekerja dengan prinsip yang berlawanan, semakin tinggi angka setana akan 

lebih mudah bagi bahan bakar untuk terbakar dalam menyala secara spontan 

akibat kompresi. Untuk mencapai angka setana yang tinggi, diperlukan pembatasan 

kandungan aromatik dalam bahan bakar diesel. 
 

Pengujian angka setana dilakukan dengan mesin Cooperative Fuel Research (CFR), 

berbagai tes  dikembangkan untuk menghitung angka setana dari sifat-sifat bahan 

bakar seperti densitas dan karakteristik distilasi, dengan hasil rumusan yang dikenal 

sebagai indeks setana, yang mengacu pada hasil uji mesin diesel. Metode uji indeks 

setana yang umumnya dipakai yaitu ASTM D 4737. Apabila pengguna menambahkan 

aditif angka setana, maka angka setana akan meningkat, namun tidak akan 

mempengaruhi peningkatan indeks setana. 

 



7  

Pentingnya penilaian terhadap angka setana adalah untuk meningkatkan pembakaran 

bahan  bakar,  mengurangi  emisi  nitrogen  oksida  (NOx)  dan  partikulat (particulate 

matter).  Peningkatan  emisi  akan  dirasakan  pada  awal  penggunaan  bahan  bakar
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dengan angka setana yang rendah, beberapa pengujian menunjukkan bahwa angka 

setana yang sangat tinggi justru menimbulkan asap (emisi partikulat yang lebih tinggi). 

Angka setana yang disarankan untuk mesin diesel di Indonesia adalah 48-52. 
 

Angka Setana yang rendah, dapat menimbulkan: 

Kualitas pengapian yang buruk 

Keterlambatan penyalaan mesin 
 

Pembakaran yang tidak normal 
 

Dorongan yang tidak merata pada piston/silinder 
 

Detonasi/ketukan pada mesin lebih keras 
 

Detonasi mesin berlebih dan asap pada kondisi penyalaan yang dingin 
 
 

 
2.   Volatilitas (Volatility) 

 

Tidak seperti mesin bensin, mesin diesel relatif tidak sensitif terhadap volatilitas bahan 

bakar, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kandungan energi di dalamnya. 

Padahal tingkat volatilitas bahan bakar yang tinggi dapat meningkatkan kinerja awal 

penyalaan, pemanasan dan menurunkan produksi asap. Persyaratan volatilitas bahan 

bakar bervariasi, tergantung ukuran dan kondisi mesin, kecepatan dan kondisi beban, 

serta kondisi atmosferik. Persyaratan minyak solar menetapkan temperatur di mana 

90%  bahan  bakar  teruapkan  adalah  maksimum  370oC  dan  disebut  sebagai  T90. 
 

Senyawa dengan volatilitas rendah berpotensi menyebabkan pembentukan deposit 

pada mesin, sedangkan senyawa dengan volatilitas rendah akan mempengaruhi titik 

nyala bahan bakar dan viskositas. 

 

 

3.   Viskositas 
 

Viskositas pada minyak solar merupakan sifat yang penting karena berpengaruh pada 

kinerja sistem injeksi bahan bakar. Viskositas yang terlalu rendah dapat menyebabkan 

beberapa pompa injeksi mengalami keausan serta akan menyebabkan kebocoran pada 

pompa  dan  injektor. Sebaliknya, viskositas yang  terlalu  tinggi  akan  menyebabkan 

resistensi pompa, kerusakan filter, dan  mempengaruhi pola  penyemprotan bahan 

bakar pada ruang bakar.
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Secara umum, bahan bakar dengan viskositas yang rendah cenderung memiliki sifat 

pelumas yang buruk pula. 

 

 
 

Gambar 1. Gambaran Umum Pola Penyemprotan pada Mesin Diesel 
 

 
 

Gambar 2. Penampakan Pola Penyemprotan Injektor dengan Kondisi Deposit yang 
Berbeda
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4.   Karbon Residu 
 

Karbon residu didefinisikan sebagai karbon yang tersisa dalam sampel setelah proses 

evaporasi penguapan dan pirolisis (pada kondisi tertentu). Meskipun residu tidak hanya 

terdiri dari karbon,  namun  pengotor  lainnya  juga  diasosiasikan sebagai  karbon.  

Senyawa  ini bertendensi untuk menghasilkan deposit pada lubang injektor dan 

dalam ruang pembakaran. 

 

 

5.   Kadar Sulfur 
 

Keausan mesin dan pembentukan deposit dapat dipengaruhi oleh kandungan sulfur 

dalam bahan bakar. Yang menjadi perhatian utama adalah bahwa kandungan sulfur 

merupakan alat kontrol emisi gas buang. Kandungan sulfur yang tinggi menyebabkan 

emisi yang merusak kesehatan dan lingkungan. Kendaraan yang beroperasi dengan 

dengan bahan bakar bersulfur tinggi menghasilkan sulfur dioksida dan senyawa 

partikulat, juga mengurangi umur katalitik converter. Sulfur dinilai dapat memberikan 

efek pelumasan bahan bakar. Kandungan sulfur pada minyak solar 48 dibatasi 

maksimal 0,25% atau 2500 ppm. 

 

 

6.   Titik Nyala 
 

Titik nyala tidak berkaitan langsung dengan kinerja mesin, namun perlu dikontrol 

untuk memenuhi persyaratan keamanan dalam penanganan dan penyimpanan bahan 

bakar. Titik nyala merupakan temperatur terendah di mana bahan bakar akan terbakar 

secara sendiri akibat paparan panas dan oksigen. 

 

 

7.   Pengoperasian pada Temperatur Rendah 
 

Titik awan merupakan titik pertama terbentuknya kristal-kristal pada bahan bakar saat 

sampel didinginkan atau berada pada kondisi dingin. Sedangkan titik tuang merupakan 

temperatur terendah sampel di mana bahan sampel mulai tidak dapat dialirkan. Kedua 

parameter ini  dianggap dapat memprediksi batas temperatur operasi mesin  yang 

sesungguhnya. Pengujian  yang  dilakukan  untuk  kedua  parameter  ini  meliputi  uji
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kemampuan filtrasi minyak solar dengan Low Temperature Flow Test (LTFT) dan Cold 

Filter Plugging Point (CFPP). Kedua pengujian ini dapat membantu untuk memprediksi 

karakteristik pengoperasian temperatur terendah minyak solar. 

 

 

8.   Kadar Abu 
 

Merupakan jumlah kontaminan anorganik seperti padatan abrasif dan sisa katalis, 

serta konsentrasi logam terlarut dalam bahan bakar. Senyawa ini teroksidasi selama 

proses pembakaran dan membentuk abu yang dapat menyebabkan keausan pada 

injektor dan pompa bahan bakar termasuk piston dan ring, serta pembentukan deposit 

pada mesin. 

 
 

9.   Karakteristik Korosi 
 

Uji korosi lempeng tembaga digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya 

korosi logam tembaga (Cu), kuningan, dan perunggu pada komponen sistem bahan 

bakar. 

 

 

10. Kandungan Air dan Sedimen 
 

Karena bahan bakar pastinya melewati beragam pipa dan tangki, bahkan pada 

beberapa  kasus  didistribusikan dengan  tongkang,  maka  potensi  paparan  air  dan 

sedimen pada bahan bakar relatif tinggi. Kontaminasi air dan sedimen dapat 

menyebabkan penyumbatan filter  dan  keausan  sistem  injeksi  bahan  bakar,  serta 

mendorong terjadinya peningkatan korosi. 

 

 

11. Lubrisitas 
 

Parameter ini spesifik untuk minyak solar. Bahan bakar yang digunakan pada sistem 

injeksi modern memerlukan lubrisitas minimum untuk mencegah terlalu cepatnya 

penggantian komponen bergerak (moving parts) pada pompa diesel dan  injektor. 

Metode standar untuk menguji lubrisitas bahan bakar dikenal dengan sebutan uji 

‘High-Frequency Reciprocating Rig (HFRR)’, merujuk pada EN ISO 12516-1. Rendahnya 
 

nilai pelumasan suatu bahan bakar dapat menyebabkan kegagalan pompa injeksi dan 

penurunan umur mesin.
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Hubungan Parameter dengan Kinerja Mesin 
 

Sifat tertentu dari minyak solar cenderung memiliki korelasi, misalnya minyak solar dengan 

volatilitas rendah umumnya memiliki viskositas, angka setana, dan titik awan/tuang yang 

lebih tinggi dibandingkan minyak solar dengan volatilitas tinggi. Komposisi minyak solar 

dapat berbeda antar kilang dikarenakan perbedaan suplai minyak mentah dan faktor 

lainnya. Setiap komponen yang digunakan cenderung menghasilkan karakteristik produk 

minyak solar yang berbeda. Sehingga penetapan standar spesifikasi minyak solar lebih 

berfokus pada karakteristik kinerja mesin dibandingkan komposisi minyak solar yang paling 

ideal. 
 

Tabel 2. Hubungan antara Parameter dengan Kinerja Mesin Diesel 
 

PARAMETER KEPENTINGAN 

Angka Setana Ukuran kualitas penyalaan, mengurangi ketukan dan 

asap, kesempurnaan pembakaran dan emisi gas 

buang 

Indeks Setana/Batasan 

Aromatik 

Batasan kadar aromatik bahan bakar untuk mencegah 

dampak emisi berlebih, mengurangi ketukan dan 
asap??? Yang saya tahu dengan jelas: untuk 
memperkirakan kualitas angka setana suatu bahan 
bakar diesel secara matematis berhubung pengujian 
angka setana membutuhkan biaya yang mahal, waktu 
yang lama dan sampel bahan bakar yang banyak.  

Volatilitas Deposit, keausan, dan asap buang knalpot 

Viskositas Keausan injektor, pola penyemprotan, keausan 

pompa dan kerusakan filter 

Kadar Sulfur Melindungi peralatan pengontrol emisi 

Pengoperasian Temperatur 

Rendah 

 

 

Karakteristik aliran, penyumbatan filter 

Kadar Air dan Sedimen Penyumbatan filter, keausan injektor, peningkatan 

korosi 

Lubrisitas Keausan injektor dan pompa 

Kadar Abu Keausan injektor, pompa bahan bakar, piston dan ring 

piston, deposit mesin 

Korosi Melindungi bagian sistem bahan bakar yang terbuat 

dari tembaga, kuningan, dan perunggu 
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Titik Nyala Keamanan selama penanganan dan penyimpanan 

bahan bakar 

Residu Karbon Deposit sistem bahan bakar dan ruang pembakaran 
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Parameter Kualitas Minyak Solar Penting Lainnya 
 

 

Beberapa parameter penting yang juga dimonitor oleh produsen dan pengguna namun 

tidak diatur secara spesifik dalam standar minyak solar, antara lain: 

 

1.   Densitas 
 

Densitas merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 

mengindikasikan rentang komposisi suatu bahan bakar. Dari data ini selanjutnya dapat 

diprediksi keekonomian bahan bakar (fuel economy), daya (power), deposit/endapan, 

keausan, dan asap buangan. 

 

 

2.   Nilai Kalor 
 

Nilai kalor bahan bakar merupakan ukuran kandungan energi. Kandungan energi dapat 

mempengaruhi efisiensi termal untuk menghasilkan tenaga. Minyak solar 48 memiliki 

nilai kalor ± 42 MJ/kg. 

 

 

3.   Stabilitas Termal/Oksidasi 
 

Minyak solar umumnya akan dijual dalam hitungan minggu atau bulan setelah proses 

produksinya. Kerusakan termal dapat terjadi selama masa penyimpanan akibat 

paparan kontaminan seperti peroksida yang merupakan produk oksidasi bahan bakar. 

Kontaminan ini dapat meningkatkan deposit dan pernis pada pompa bahan bakar dan 

injektor, serta meningkatkan penyumbatan filter. 

 

 

4.   Kontaminasi Mikroba → sara rasa hal ini bukan termasuk dalam kategori parameter 
tetapi lebih tepat dikategorikand alam Penyebab Degradasi 

 

Bakteri dan jamur tertentu yang hidup di tangki minyak solar dikenal dengan istilah 
 

‘bug’. Bug ini memakan hidrokarbon dan apabila tumbuh tidak terkendali terutama di 

lingkungan yang mengandung cukup air,  dapat berkontribusi dalam penyumbatan 

filter dan mendorong korosi, serta masalah operasional lainnya. Salah satu cara untuk 

mencegah kontaminasi mikroba adalah melalui teknik ‘housekeeping’ yang tepat dan 

jika diperlukan, dapat digunakan aditif anti-mikroba atau biosida.
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5.   Cleanliness 
 

Merupakan uji tambahan yang belum masuk dalam standar spesifikasi minyak solar, 

namun kerap dipersyaratkan oleh OEM kepada konsumen sebagai dasar klaim garansi. 

Cleanliness merupakan metode pengukuran partikel pengotor dengan cara 

menyederhanakan pelaporan data  perhitungan partikel dengan mengubah jumlah 

partikel menjadi kode-kode di mana peningkatan 1 level kode akan menggandakan 

tingkat kontaminasi. Berdasarkan rekomendasi mesin-mesin modern, tingkat 

kebersihan bahan bakar yang dipersyaratkan sebelum masuk ke sistem bahan bakar 

unit-unit alat modern (misalnya system bahan bakar common rail fuel injection) 

adalah 18/16/13 (dalam skala ISO 4406:99). 

 

Pembagian kode untuk tingkat kontaminasi menggunakan alat penghitung partikulat 

otomatis terdiri dari 3 (tiga) skala sebagai berikut: 

• Skala pertama melambangkan jumlah partikel dengan ukuran sama dengan atau 

lebih besar dari 4 µm per mililiter fluida 

• Skala kedua melambangkan jumlah partikel dengan ukuran sama dengan atau 

lebih besar dari 6 µm per mililiter fluida 

• Skala ketiga melambangkan jumlah partikel dengan ukuran sama dengan atau lebih 

besar dari 14 µm per mililiter fluida 

Kisaran jumlah partikulat disesuaikan dengan pembagian pada Tabel 3. Tabel Alokasi 
 

Skala dan ditulis berurutan dengan dipisahkan oleh garis miring (/). 
 

 

Contoh penulisan: 
 

1. Kode  22/18/13  berarti  ada  lebih  dari  20.000-40.000  partikel yang  mempunyai 

ukuran sama dengan atau lebih besar dari 4µm, lebih dari 1300-2500 partikel yang 

mempunyai ukuran sama dengan atau lebih besar dari 6µm dan lebih dari 40-80 

partikel yang mempunyai ukuran sama dengan atau lebih besar dari 14µm dalam 1 

ml sampel fluida 

2. */19/14  berarti  sampel  tersebut  mempunyai  jumlah  partikel  yang  mempunyai 

ukuran sama dengan atau lebih besar dari 4µm yang terlalu banyak untuk dihitung 

3. _/19/14 berarti tidak ada persyaratan untuk menghitung partikel yang mempunyai 

ukuran sama dengan atau lebih besar dari 4µm
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Catatan : 
 

Ketika jumlah partikel yang teramati pada data mentah kurang dari 20 partikel, 

penulisan kode didahului dengan symbol “≥” 

 

Contoh : Kode 14/12/≥7 berarti pada bagian kode ketiga terdapat lebih dari 0.64 -1.3 

partikel yang  mempunyai ukuran sama  dengan  atau  lebih  besar  dari  14  µm  per 

milliliter, tetapi kurang dari 20 partikel yang dapat dihitung, di mana tingkat 

kepercayaan rendah. Oleh karena tingkat kepercayaan yang rendah, bagian ukuran 14 

µm dapat lebih besar dari 7, yang berarti jumlah partikel lebih dari 1.3 
 

 

Tabel 3. Tabel Alokasi Skala 
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BIODIESEL 
 
Biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin atau motor diesel berupa ester 

metil asam lemak (fatty acid methyl ester, FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau 

lemak hewani yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Biodiesel murni 

dinotasikan  dengan  B100  dan  dalam  perdagangannya dikenal  dengan  istilah  FAME. 

Biodiesel memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang mirip dengan minyak solar sehingga 

dapat digunakan dalam bentuk murni maupun campuran pada mesin diesel tanpa 

modifikasi atau dengan modifikasi minor. 

 

 

Spesifikasi Biodiesel di Indonesia 
 

 

Di    Indonesia,   spesifikasi   teknis   biodiesel   diatur   dalam   SK   Dirjen   EBTKE   No. 
 

100.K/10/DJE/2016 yang merujuk pada SNI 7182:2015 revisi kedua. Standar spesifikasi 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

Parameter Spesifik untuk Kualitas Biodiesel 
 

 

1.   Angka asam 
 

Angka asam pada bahan bakar merupakan faktor penting karena konsentrasi asam 

yang tinggi dapat merusak seal dan hose yang rata-rata terbuat dari karet. Asam juga 

bersifat korosif terhadap logam, kandungan asam yang tinggi juga merusak peralatan 

yang terbuat dari logam. Angka asam dalam produk biodiesel menunjukkan baik atau 

tidaknya proses produksinya. 

 

 

2.   Kadar metanol 
 

Secara umum kadar metanol dapat menyebabkan korosi logam tertentu dan 

mempengaruhi perubahan karakter pada elastomer serta menurunkan viskositas dan 

titik nyala bahan bakar. Kandungan metanol dalam batas yang dipersyaratkan juga 

memberikan kepastian keamanan selama proses penyimpanan. Pengendalian kadar 

metanol dalam biodiesel ditentukan dari proses purifikasi.
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3.   Stabilitas oksidasi 
 

Biodiesel mudah teroksidasi selama penyimpanan dan transportasi, mendorong 

pembentukan senyawa peroksida, asam, gum, dan deposit. Persyaratan minimum 

stabilitas oksidasi disesuaikan dengan stabilitas penyimpanan biodiesel dan campuran 

biodiesel. 

 

 

4.   Kandungan senyawa poli unsaturasi FAME 
 

Merupakan kandungan metil ester dengan ikatan rangkap yang mudah terdegradasi 

akibat oksidasi dan menghasilkan lumpur yang menyebabkan penyumbatan sistem 

bahan bakar. 

 

 

5.   Kadar ester 
 

Parameter ini penting untuk menunjukkan kadar kemurnian biodiesel yaitu minimal 
 

96,5%,  sedangkan sisanya dinyatakan sebagai bahan yang  tidak tersabunkan atau 

pengotor seperti sterol, residu alkohol, dan gliserida. Pengotor ini dapat menyebabkan 

permasalahan pada saluran sistem bahan bakar seperti korosi. 

 

 

6.   Mono-, di-, tri-gliserida 
 

Kandungan gliserol yang tinggi, terlebih dalam bentuk terikat, dalam bahan bakar 

dapat menimbulkan masalah dalam penyimpanan atau dalam sistem bahan bakar 

karena terjadinya pemisahan gliserol. Pada sistem bahan bakar, kadar gliserol total 

yang tinggi dapat menyebabkan fouling pada injektor dan berperan dalam 

pembentukan deposit pada nozzle, piston, dan katup. Metode pengujian yang 

digunakan sama dengan metode penentuan kadar gliserol bebas yaitu ASTM D 6584 

atau AOCS Ca 14-56. 

 

 

7.   Gliserol – atau dikenal dengan gliserol bebas. 
 

Tingginya nilai gliserol dapat disebabkan proses pencucian yang belum sempurna, 

gliserol juga dapat terbentuk akibat proses hidrolisa sisa mono-, di- dan trigliserida 

dalam proses penyimpanan biodiesel, gliserol bebas yang terpisah selanjutnya 

mengendap dan menarik senyawa polar lainnya seperti air, monogliserida, dan sabun,
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selanjutnya menyebabkan kerusakan sistem injeksi. Selain itu, gugus hidroksi yang 

terkandung dalam gliserol dan monogliserida dapat menyebabkan korosi pada logam 

tembaga dan seng. Endapan gliserol pada filter bahan bakar juga dapat menyebabkan 

emisi senyawa aldehid. 

 

 

8.   Air 
 

Air yang terkandung dalam biodiesel dibedakan menjadi air terlarut dan air tidak 

bebas/terlarut atau air bebas. Kandungan  air  dapat  menyebabkan  turunnya  panas  

pembakaran, pembentukan busa, dan meningkatkan korosivitas material, sehingga 

dibatasi maksimal 500 ppm. 

 

 

9.   Cold Filter Plugging Point (CFPP) 
 

Merupakan pengukuran penyumbatan filter (merujuk ASTM D 6371), di mana sampel 

didinginkan dan diuji pada setiap interval 1oC hingga terbentuk kristal endapan pada 

bahan bakar hingga cukup untuk memperlambat atau menghentikan laju aliran bahan 

bakar melalui filter. 

 

 

10. Logam 
 

Termasuk di dalamnya logam alkali dan alkali tanah. Paparan logam ini terjadi dari 

proses produksi, seperti kandungan logam alkali dari sisa katalis, sedangkan alkali 

tanah terjadi dari paparan air pencucian (jika tanpa filtrasi). Logam alkali (natrium dan 

kalium) mendorong pembentukan abu pada mesin, sementara sabun kalsium dan 

magnesium menyebabkan penyumbatan pompa injeksi. 

 

 

11. Fosfor 
 

Kehadiran fosfor  berlebih  terbukti  menghambat kemampuan sistem  pengurangan 

emisi gas buang.
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CAMPURAN BIODIESEL 
 
Biodiesel memiliki sifat fisika yang mirip dengan minyak solar sehingga memudahkan 

proses pencampuran. Bahan bakar campuran biodiesel dinotasikan dengan B-XX di mana 

‘XX’ menunjukkan besarnya persentase biodiesel yang ditambahkan dalam minyak solar. 

Bahan bakar campuran biodiesel diproduksi dengan cara pencampuran atau blending. 

Proses pencampuran ini umumnya berlangsung di terminal bahan bakar minyak (TBBM) 

atau dilakukan sendiri oleh pihak pengguna di fasilitas yang tersedia. 

 

 

Spesifikasi Campuran Biodiesel di Indonesia 
 
Spesifikasi minyak solar 48, ditampilkan pada Lampiran 2, sudah mengakomodasi standar 

mutu B20, ditandai dengan syarat mutu kadar FAME hingga 20% v/v. Spesifikasi solar 48 

sesuai dengan Kepdirjen Migas No. 28.K/10/DJM.T/2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675.K/24/DJM/2006 Tentang 

Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di dalam 

Negeri. 

 
 
 

PENYEBAB DEGRADASI BIODIESEL DAN CAMPURAN BIODIESEL 
 
Secara umum, biodiesel bersifat mudah terdegradasi (biodegradable), tidak mengandung 

senyawa aromatik dan sulfur, sehingga dipastikan emisi gas buang yang dihasilkan lebih 

baik dibandingkan minyak solar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campuran biodiesel 

20% (B20) memiliki emisi gas buang 10-20% lebih rendah dibandingkan minyak solar. 

Beberapa hal yang mendorong terjadinya degradasi pada biodiesel, antara lain: 

(a)  Efek Pelarutan (Solvency) 
 

Senyawa ester telah lama dikenal dan digunakan sebagai pembersih dan pelarut. Biodiesel 

atau ester metil asam lemak (fatty acid methyl esters) merupakan senyawa ester sehingga 

memiliki kemampuan untuk melarutkan akumulasi pengotor yang menempel pada dinding 

tangki penyimpan, tangki bahan bakar mesin, dan perpipaan, khususnya yang telah lama 

dipakai sebagai penyimpan atau melayani produk minyak solar. Kerak-kerak yang terlarut 

akan terakumulasi di dasar tangki maupun sedikit teremulsi di dalam bahan bakar, yang
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nantinya apabila ikut masuk ke dalam sistem pembakaran dapat menyebabkan 

tersumbatnya filter bahan bakar hingga malfungsi injektor. 

 

Kemampuan atau daya pelarutan ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi biodiesel, semakin 

tinggi konsentrasi biodiesel dalam suatu tangki yang mengandung kerak, maka semakin kuat 

daya pelarutannya. Sebagai ilustrasi, proses pelarutan tangki penyimpan (tanpa pembersihan 

awal) yang digunakan untuk menyimpan produk campuran biodiesel 20% (B20) akan terhenti 

setelah 12 bulan masa pengoperasian, artinya selama 12 bulan, filter bahan bakar bekerja 

keras untuk menahan pengotor yang terbawa dari tangki penyimpan. Namun, hal ini tidak 

terjadi pada tangki penyimpan atau perpipaan yang sejak awal telah melayani biodiesel atau 

campuran biodiesel. Untuk mencegah permasalahan pelarutan kerak akibat biodiesel, maka 

tangki atau perpipaan yang akan digunakan untuk menyimpan atau melayani biodiesel harus 

dibersihkan terlebih dahulu. 

 

 

(b) Air dan Sedimen 
 

Air merupakan salah satu kontaminan di dalam biodiesel yang harus selalu dimonitor dan 

dijaga kandungannya sebelum bahan bakar sampai ke  injektor. Keberadaan air  dalam 

biodiesel dapat  bersumber dari  proses  pemurnian yang  belum  sempurna dari  proses 

produksi  biodiesel, juga  air  bebas  yang  bertambah  akibat  prosedur  penanganan dan 

penyimpanan yang belum maksimal. Akumulasi air pada dasar tangki akan mendorong 

pertumbuhan sejumlah mikroba, selain itu perbedaan tingkat afinitas biodiesel dan minyak 

solar dapat menyebabkan pembentukan emulsi yang ditandai dengan keruhnya bahan bakar 

dalam penyimpanan. Air juga dapat menyebabkan karat pada logam-logam tertentu dan 

berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran. 

Pemisahan air dapat dilakukan dengan proses separasi, dengan bantuan peralatan water 
 

stripping filter atau dengan water coalescence filter. Air yang terakumulasi nantinya akan 

terkumpul di bagian bawah filter dan perlu dilakukan pengurasan harian untuk mencegah 

terserapnya kembali air ke dalam bahan bakar. Penggunaan filter berlapis (multistage filter) 

dapat membantu mengurangi beban kerja filter utama -> referensinya dari mana?.
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(c)  Stabilitas dan Pembentukan Deposit 
 

Stabilitas oksidasi biodiesel dibatasi minimal 8 jam (SNI 7182:2015), namun produksi 

biodiesel di Indonesia yang menggunakan bahan baku berbasis minyak sawit 

menghasilkan biodiesel dengan stabilitas oksidasi rata-rata lebih dari 12 jam tanpa 

tambahan anti oksidan. 

 

• Stabilitas oksidasi - dikarenakan sifat kimianya, biodiesel lebih mudah mengalami 

degradasi oksidatif dibandingkan minyak solar. Hal ini berkaitan dengan tingginya 

kandungan senyawa ester poli tak jenuh yang mengandung banyak ikatan rangkap 

dan rentan terhadap oksidasi. Rendahnya nilai stabilitas oksidasi dapat 

menyebabkan permasalahan pada elastomer khususnya pada sistem saluran 

bahan bakar. Produk oksidasi yaitu hidroperoksida mudah terpolimerisasi dengan 

radikal bebas yang akhirnya membentuk sedimen tidak terlarut dan gum, 

menyebabkan penyumbatan filter bahan bakar dan deposit pada sistem injeksi dan 

ruang bakar (Mittelbach and Gangl, 2001). Produk oksidasi lainnya seperti aldehid, 

keton, dan asam karboksilat rantai pendek dapat menyebabkan permasalahan 

korosi pada sistem injeksi. Hal ini dikarenakan kenaikan angka asam dan 

peningkatan angka peroksida. 

 

• Stabilitas termal – dalam sistem injeksi diesel, sebagian bahan bakar disirkulasikan 

dan  mengalami tekanan termal  dalam waktu yang  cukup  panjang. Pada  awal 

kerusakan minyak dan asam lemak, radikal bebas memulai proses siklisasi dan 

oligomerisasi. Industri otomotif mensyaratkan stabilitas termal minimum untuk 

mencegah pembentukan produk polimerisasi, menyebabkan senyawa lengket pada 

pompa injeksi maupun penyumbatan filter bahan bakar. 

 

•   Stabilitas penyimpanan – berkaitan dengan masa akhir penyimpanan biodiesel. 
 

Perubahan selama penyimpanan dapat disebabkan oleh reaksi hidrolitik dan 

oksidatif. Pada  tahap  awal  terjadi  pembentukan asam  karboksilat bebas  yang 

ditandai dengan kenaikan angka asam, selanjutnya membentuk hidroperoksida 

yang  diikuti  dengan  pembentukan produk  terpolimer  dan  kenaikan  viskositas 

bahan bakar. Reaksi hidrolitik diawali dengan tingginya kandungan asam lemak 

bebas  dan  air,  serta  pengotor  higroskopik  lainnya.  Laju  degradasi  oksidatif
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tergantung  pada  komposisi  asam  lemak  bebas,  paparan  udara,  cahaya/panas 

matahari, dan antioksidan. 

 

 

(d) Pengaruh pada Temperatur Lingkungan yang Rendah 
 

Temperatur  merupakan  salah  satu  faktor  yang  perlu  diperhatikan dalam  penanganan 

biodiesel dan  campuran  biodiesel. Pada  cuaca  dingin,  biodiesel dapat  mengendapkan 

sejumlah material yang dapat menyumbat filter. Parameter yang perlu diperhatikan dalam 

penanganan termasuk pencampuran, penyimpanan, dan transportasi biodiesel dan 

campuran biodiesel adalah sebagai berikut: 

 

a.   Titik kabut, yaitu temperatur di mana ‘awan’ padatan (gabungan kristal-kristal kecil) mulai 

terbentuk di dalam biodiesel. Padatan ini dapat menyumbat filter dan dapat mengendap 

di dalam tangki penyimpanan. 

b. Titik tuang, yaitu temperatur di mana telah terbentuk sangat banyak ‘awan’ 

padatan/kristal di  seantero  badan  cairan,  sehingga  biodiesel tidak  dapat  mengalir 

sekalipun dipompa. Titik tuang biasanya lebih rendah dari titik kabut. 

c. Monogliserida merupakan senyawa gliserol terikat yang masih tersisa dalam biodiesel 

dan berpotensi muncul pada kondisi temperatur dingin atau setara titik kabut. 

 

 

(e)  Biodegradasi 
 

Kontaminasi mikrobiologi seperti aerobic fungus (jamur), bakteri, dan yeast dapat terjadi 

akibat tingginya kadar air di dalam media penyimpan biodiesel. Anaerobic colonies, yang 

biasanya mereduksi sulfur, dapat aktif di dalam sedimen pada permukaan tangki dan 

menyebabkan korosi. Untuk mencegah adanya kontaminasi mikrobiologi di dalam 

penyimpanan biodiesel, maka dapat dilakukan pembubuhan sejumlah aditif anti-mikroba 

yang umum diaplikasikan pada minyak solar. 

 

 
 

Hubungan Kualitas Biodiesel terhadap Kinerja Mesin Diesel 
 
Kualitas biodiesel yang diterima oleh pengguna akan menentukan kinerja mesin diesel 

yang  menggunakan bahan bakar biodiesel atau  campuran biodiesel, berikut implikasi 

kualitas biodiesel terhadap mesin diesel :



 

 

Tabel 4. Hubungan Pengaruh Parameter Biodiesel terhadap Mesin Diesel 
 

PAR AME T E R KEPEN T IN G AN 

Titik nyala Keamanan dalam penanganan dan penyimpanan bahan bakar 

Kandungan alkohol, salah satu: 

(1)Titik nyala 

(2)Kandungan metanol 

 
Memastikan bahwa metanol yang dipakai dalam proses telah 

dieliminir dengan baik melalui proses pemurnian. Alcohol yang 

berlebihan dapat menurunkan viskositas biodiesel 

 

 Air dan sedimen Mencegah penyumbatan filter, kerusakan injektor, daya korosivitas 

 

Viskositas kinematic (40
o
C) 

Mencegah kerusakan injektor dan spray pattern , kerusakan pompa, 

kegagalan filter 

 
 

Abu tersulfatkan 

 

Batasan katalis yang tidak dapat dihilangkan dari bahan bakar untuk 

melindungi dari kerusakan pada pompa injektor, piston, cincin piston, 

dan mengurangi deposit/endapan pada mesin 

 

Korosi lempeng tembaga 
Melindungi bagian sistem bahan bakar yang mengandung tembaga 

(Cu), kuningan, dan perunggu 

Angka setana Ukuran kualitas pengapian (ignitability ) 

Sulfur Melindungi peralatan kontrol emisi 

Titik awan Pengoperasian pada temperatur rendah 

Karbon residu Mengurangi deposit pada sistem bahan bakar dan mesin 

Angka asam Melindungi dari deposit pada sistem bahan bakar dan korosi 
 

Gliserol bebas 
Mencegah deposit pada injektor dan penyumbatan sistem bahan 

bakar 
 

Gliserol total 
Mencegah deposit pada injektor, penyumbatan filter, dan 

pengoperasian pada temperatur rendah 
 

Fosfor 
Melindungi konventer katalik dan mencegah pembentukan deposit 

pada kepala piston, injektor, dan valve 

Temperatur distilasi 90% 

rekoveri 

Mempengaruhi konsumsi bahan bakar (fuel economy ) dan 

power/daya pada beragam muatan atau kecepatan 

Stabilitas oksidasi Stabilitas penyimpanan, mencegah degradasi bahan bakar 

Logam:  

 

 

Natrium dan Kalium 

Batasan katalis yang tidak dapat dihilangkan dari bahan bakar untuk 

melindungi dari kerusakan pada pompa injektor, piston, ring piston 

dan mengurangi deposit pada mesin 
 

 

Kalsium dan Magnesium 

Melindungi dari kerusakan pada injektor, pompa, piston dan ring 

piston, juga deposit pada mesin dan kegagalan awal filter dalam 

menyaring partikulat 
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POLA PENANGANAN BAHAN BAKAR DI AREA PERTAMBANGAN 
 
 
 

Wilayah operasi sektor industri pertambangan yang sangat luas dan juga kebutuhan bahan 

bakar yang sangat tinggi memberikan gambaran betapa rumitnya tata kelola penyediaan 

dan penyaluran bahan bakar hingga ke unit alat berat. Pola distribusi dan penyaluran di 

masing-masing lokasi tambang akan berbeda tergantung kebutuhan, lokasi, dan desain 

infrastruktur yang tersedia. Dengan kebutuhan harian untuk operasional tambang berkisar 

antara 500-2.000 kL setiap harinya, ini berarti di setiap lokasi diperlukan tangki penyimpan 

yang besar dan juga pola penyaluran yang terintegrasi antara sistem penerimaan, 

penyimpanan, dan penyaluran sehingga kebutuhan bahan bakar di area produksi dapat 

terfasilitasi dengan baik. 

 

 
 

Gambar 3. Gambaran Pola Penyediaan dan Penyaluran Bahan Bakar untuk Unit Alat Berat 

Kunci untuk menjaga kualitas campuran biodiesel hingga penerimaan di unit alat berat 

adalah sebagai berikut: 

▪ Jaminan kualitas bahan bahan  bakar  :  biodiesel, minyak solar,  dan  campuran 

biodiesel, harus sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan
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▪ Lakukan upaya penanganan dan penyimpanan biodiesel/campuran biodiesel yang 

baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Cara penanganan 

bahan bakar mulai tahap sampling, pengujian, pencampuran, penyimpanan, 

pengiriman, distribusi, termasuk kepatuhan terhadap standar operasi yang 

ditetapkan oleh masing-masing pengguna. 

▪ Lakukan  pemilihan  dan  penyesuaian  material  (logam,  elastomer)  yang  sesuai 

dengan sifat dan karakteristik biodiesel 

 

 

Hal-hal penting dalam penanganan biodiesel dan campuran biodiesel untuk pengguna di 

sektor industri pertambangan. 

 
 

PENGAWASAN KUALITAS BAHAN BAKAR 
 
Secara umum, kualitas awal bahan bakar akan menentukan spesifikasi produk campuran 

biodiesel yang dihasilkan. Pemilihan metode pencampuran akan berpengaruh pada 

homogenitas dan kuantitas atau persentase biodiesel dalam produk campuran. 

Penyimpanan biodiesel dan campurannya yang sesuai prosedur dapat mempertahankan 

kualitas produk. Jarak tempuh penyaluran dan variasi media penyimpan dan distribusi 

juga akan mempengaruhi kualitas bahan bakar yang akan diterima oleh mesin. 
 

Selain monitoring dan evaluasi yang secara berkala dilakukan oleh Dirjen EBTKE-ESDM, 

pihak produsen dan distributor juga wajib menjamin kualitas bahan bakar sesuai 

spesifikasi dengan melampirkan Certificate of Analysis (CoA) pada setiap transaksi dan 

pendistribusian. 

 

Khusus untuk pengguna di sektor pertambangan, apabila ada indikasi penggantian filter 

yang relatif lebih cepat dari masa pakai yang seharusnya, maka lakukanlah pemeriksaan 

kebersihan tangki, termasuk sampling pada tangki bagian bawah (bottom tank sampling). 

Lakukan pengujian kandungan air dan angka asam, jika diperlukan dapat ditambahkan uji 

kandungan mikroba. Khusus untuk pengujian cleanliness yang menjadi persyaratan untuk 

klaim garansi mesin alat berat namun tidak dinyatakan secara tertulis dalam spesifikasi 

standar dan mutu minyak solar, dapat ditambahkan sesuai kesepakatan antara pihak
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pengguna dan OEM. Beberapa antisipasi yang dapat dilakukan dalam pengendalian 

kontaminasi air dalam sistem penyimpanan, dapat dilihat pada halaman 36-39. 
 

Pengambilan Sampel (Sampling) Bahan Bakar 
 
Sampling bertujuan untuk memperoleh sampel bahan bakar yang mewakili seluruh isi 

tangki penyimpan, baik  tangki darat maupun tangki kapal berdasarkan prosedur dan 

metode yang telah ditetapkan. Kegiatan sampling dilakukan saat penerimaan untuk 

memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, juga saat 

penyimpanan  dan  pendistribusian untuk  memonitor  kondisi  dan  konsistensi  kualitas 

produk. 
 

Metode sampling mengacu ASTM D 4057 – Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 

Products. Standar ini ditujukan untuk produk minyak yang memiliki tekanan uap pada 

kondisi ambien, di bawah 101 kPa (14,7 psia). 

 

Untuk memperoleh sampel yang mewakili keseluruhan isi tangki, maka perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

 

a)   Jenis  pengujian  sifat  fisika  dan  kimia  bahan  bakar  akan  menentukan  prosedur 
 

sampling, jumlah sampel, dan pengkondisian penanganan. 
 

b)  Kebersihan peralatan sampling agar tidak merusak karakteristik sampel. 
 

c)   Spesifikasi teknis botol sampel; perhatikan kesesuaian material botol dengan bahan 

bakar yang disimpan, pastikan bahan bakar tidak menguap, terdegradasi paparan sinar 

matahari, panas dan air, serta tetap tertutup rapat. 

d)  Prosedur sampling; untuk mencegah kontaminasi dari  bomb/sub-sampler, lakukan 

sampling mulai dari bagian atas hingga ke bawah tangki, dengan urutan surface, top, 

upper, middle, lower, outlet, clearance, oil-level bottom, dan running sample. 

e)   Hindari banyaknya perpindahan media penyimpan, mulai dari tahap sampling hingga 

pengujian, hal ini untuk mencegah hilangnya hidrokarbon ringan dan paparan 

kontaminan sehingga akhirnya diperoleh hasil uji yang tepat dan akurat. 

 

 
 

Metode Sampling di Tangki Darat dan Tongkang 

a)    Average Sample
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Merupakan teknik pengambilan sampel dari beberapa titik dalam tangki secara 

merata. Semakin banyak titik pengambilan, maka hasil yang diperoleh semakin akurat. 

b)    Running Sample 
 

Merupakan teknik sampling dalam tangki dengan cara menurunkan botol sampel 

dengan posisi mulut botol terbuka, tepat setelah menyentuh dasar tangki, segera 

dilakukan penarikan botol ke atas. Dengan teknik ini diharapkan dapat menarik semua 

sampel di seluruh ketinggian cairan, dengan volume sampel dalam botol hanya ± ¾ 

bagian atau tidak boleh penuh. 
 

c)    All level Sample 
 

Merupakan teknik sampling dalam tangki dengan cara menurunkan botol sampel 

dengan posisi mulut botol tertutup, tepat setelah menyentuh dasar tangki, segera 

dilakukan penarikan botol  ke  atas  tangki dengan  kecepatan konstan. Diharapkan 

bahan bakar dapat masuk ke botol sampel merata di seluruh ketinggian lapisan bahan 

bakar, dengan volume sampel dalam botol hanya ± ¾ bagian atau tidak boleh penuh. 

 

d)    Spot Sample 
 

Merupakan teknis sampling pada ketinggian permukaan tertentu dengan cara 

menurunkan botol sampel dengan posisi mulut botol tertutup, tepat setelah 

menyentuh dasar tangki, biarkan beberapa saat hingga botol terisi penuh. 

Selanjutnya, tarik ke atas secara perlahan dan pastikan minyak terisi penuh dari posisi 

kedalaman tersebut. 

 

e)    Top Sample 
 

Merupakan teknik sampling yang diambil pada kedalaman 6  inci  dari permukaan 

cairan. 

 

f)     Upper Sample 
 

Merupakan teknik sampling yang diambil pada titik tengah antara ½ ketinggian cairan 

hingga ke permukaan cairan dalam tangki. 

 

g)    Middle Sample 
 

Merupakan teknik sampling yang diambil dari titik tengah dari ketinggian permukaan 

cairan dalam tangki.
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h)    Lower Sample 
 

Merupakan teknik sampling yang diambil pada titik tengah antara ½ ketinggian cairan 

hingga ke dasar cairan dalam tangki. 

 
 

 
i)     Clearence Sample 

 

Merupakan teknik sampling yang diambil pada kedalaman 4  inci di bawah outlet 

saluran pipa. 

 

j)     Bottom Sample 
 

Merupakan teknik sampling yang diambil pada titik terendah di dasar tangki. 
 
k)    Drain Sample 

 

Merupakan teknik sampling yang diambil dari saluran keluar (drain) untuk pengurasan 

tangki. 

 

l)     Composite Sample 
 

Merupakan teknik sampling yang diperoleh dari campuran beberapa sampel yang 

yang diambil dengan teknik spot sample. 

 

m)  Single Tank Composite Sample 
 

Merupakan composite samples dari sebuah tangki yang merupakan hasil campuran 

dari beberapa pengambilan spot sample dari sebuah tangki. 

 

n)    Multiple Tank Composite Sample 
 

Merupakan sampel yang diperoleh dari campuran composite samples yang diambil 

dari beberapa tangki.
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Gambar 4. Ilustrasi Titik Sampling pada Tangki di Darat (kiri) dan Kompartemen Tongkang 
(kanan) 

 

 
 
 
 
 
 

Peralatan Pengambilan Sampel (Sampling) 
 
Jenis botol sampel yang digunakan untuk sampling harus menggunakan material khusus 

yang tidak menimbulkan bunga api apabila terbentur dengan dinding tangki. 

Beberapa  jenis  botol  sampel  yang  umum  dipakai  untuk  proses  sampling  di  tangki 

penyimpan antara lain: 

a)    Weighted Beaker 
 

Adalah botol sampel dengan bagian dasar botol ditambahkan pemberat sehingga 

dapat tenggelam ke dalam badan cairan pada kondisi kosong, memiliki berat lebih 

dari 1,25 pon. Botol ini dilengkapi dengan penutup dan tali, di mana penutup akan 

dibuka dengan  cara  dihentakkan pada  kedalaman tertentu  tergantung pemilihan 

teknik sampling, selanjutnya ditarik hingga ke permukaan. Jenis botol yang umumnya 

digunakan untuk sampling dengan metode spot sample memiliki ukuran lubang 1-½ 

inci, sedangkan metode all level sample atau running sample umumnya menggunakan 

ukuran lubang ½ inci. 

 

b)    Weighted Bottle Catcher 
 

Adalah botol sampel kaca yang didudukkan dalam botol yang terbuat dari logam 

tertentu misalnya stainless steel atau aluminium. Botol ini dilengkapi dengan penutup 

dan tali, di mana penutup akan dibuka dengan cara dihentakkan pada kedalaman
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tertentu tergantung pemilihan teknik sampling, selanjutnya ditarik hingga ke 

permukaan. Mulut botol umumnya berdiameter 1 inci. 

 

c)    Core Thief Trap 
 

Adalah botol sampel yang dirancang sedemikian rupa sehingga pada saat diturunkan 

ke dalam tangki, botol dalam kondisi terbuka dan dapat melewati dinding luar 

maupun dalam alat. Proses ini sekaligus berfungsi sebagai pencucian botol sehingga 

sampai pada kedalaman yang dikehendaki, botol sudah terisi dengan sampel yang 

diinginkan. 
 

 
 

Gambar 5. Peralatan Pengambilan Sampel (a) Weighted Beaker, (b) Weighted Bottle 
Catcher, dan (c) Core Thief Trap 

 

 
 
 

Sampling Bahan Bakar di Kompartemen Tongkang 
 
(a) Persiapan Sampling 

 

Sebelum dilakukan proses  bongkar muat  bahan bakar, operator wajib  melakukan 

sampling bahan bakar dan melakukan pengukuran volume di setiap kompartemen 

yang terdapat pada kapal tanker yang dikenal dengan istilah sounding atau dip stick. 

Pada dip stick, dasar alat pengukur dioles dengan pasta air yang juga berfungsi untuk 

mengukur kandungan air pada dasar kompartemen. 

 

(b) Prosedur Sampling 
 

Sedangkan spot sampling dan jumlah sampel dari kompartemen tongkang ditetapkan 

dengan cara sebagai berikut:
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Gambar 6. Spot Sampling pada Tongkang 
 
 

 
Tabel 5. Hubungan antara Jumlah Kompartemen dengan Volume Sampling 

 
 

JUMLAH TANGKI MUATAN 
 

SAMPEL YANG DIAMBIL 

1 s/d 2 Setiap tangki muatan 

3 s/d 6 3 tangki terhadap muatan sejenis 

7 s/d 12 5 tangki terhadap muatan sejenis 

lebih dari 12 7 tangki terhadap muatan sejenis 
 
 
 

Sampling Bahan Bakar di Tangki Darat 
 

(a) Persiapan sampling 
 

1)   Merencanakan teknik sampling yang akan digunakan 
 

•   Gunakan metode terbaru dan valid sesuai keperluan 
 

•   Apabila digunakan metode lama, lakukan validasi dan verifikasi 
 

• Apabila  digunakan metode  yang  sedang  dikembangkan, lakukan telusur 

bukti dokumen 
 

2)   Mempersiapkan peralatan sampling yang sesuai metode 
 

•   Peralatan disesuaikan dengan keperluan pengujian 
 

• Apabila ada peralatan tambahan, penggunaannya harus disesuaikan dengan 

metode agar tidak menimbulkan intepretasi yang bias 

• Periksa alat yang digunakan untuk mengambil sampel. Alat harus bersih dan 

kering untuk mencegah kontaminasi pada sampel
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• Tali atau rantai yang non spark diberi simpul/tanda sebagai pengganti skala 

agar diperoleh sampel sesuai ukuran yang diinginkan. Pita ukur tidak 

diperkenankan untuk pengambilan sampel 
 

3)   Mempersiapkan surat/dokumen/kelengkapan administrasi yang akan di gunakan 

dalam sampling 

•   Surat perintah pengambilan sampling 
 

•   Tank tiket, pelabelan, dan buku catatan pengambilan sampel 
 

4)   Melapor kepada pengawas/petugas yang berwenang di lokasi sampling 
 

5)   Mencatat level/isi produk di tangki yang akan di-sampling, dan sebagai referensi 

lakukan pencatatan ukuran/level aktual isi tangki 

6)   Melakukan pengukuran level/isi produk baik dengan metode innage atau outage 

sesuai kebutuhan untuk menentukan titik pengambilan sampel, menentukan 

panjang tali yang akan digunakan dan menentukan spot sample yang akan diambil. 

 

 

(b) Prosedur Sampling 
 

Jumlah  minimum  pengambilan sampel  untuk  beberapa  ketinggian  minyak  dalam 

tangki darat dan tangki kapal berdasarkan ASTM D 4057 sebagai berikut: 

Tabel 6. Spot Sampling di Tangki Darat 
 

 

KAPASITAS TANKI / LEVEL 
SAMPEL YANG DIAMBIL 

UPPER MIDDLE LOWER 

≤ 159 M
3 

(1000 bbls) - x - 

> 159 M
3 

(1000 bbls) x x x 

Level ≤ 3 m (10 ft) - x - 

3 m (10 ft) < Level < 4,5 m (15 ft) x - x 

Level > 4,5 m (15 ft) x x x 

 
 
 

Uji Kualitas Bahan Bakar 
 
Mengingat proses bongkar muat memerlukan waktu yang relatif singkat, maka 

penerimaan bahan bakar didasarkan atas Certificate of Analysis (CoA) yang disertakan oleh 

produsen atau distributor. Untuk kepastikan mutu produk, dapat dilakukan pengujian
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ulang yang disebut short test seperti yang telah disampaikan pada halaman 2. Pengujian 

dapat dilakukan di laboratorium internal maupun eksternal. Laboratorium yang melakukan 

pengujian sebaiknya secara berkala melakukan uji profisiensi atau uji korelasi. Short test 

umumnya berlangsung selama maksimal 2 jam, apabila dinyatakan on specs maka proses 

bongkar muat dapat dilakukan. 

Petugas yang terlibat dalam uji kualitas bahan bakar juga perlu memenuhi kualifikasi, 

seperti 

• Petugas penimbun dan petugas laboratorium yang telah mengikuti pelatihan arus 

minyak korporat, dan 

•   Petugas telah mempunyai sertifikat PPC (Petugas Pengambil Contoh). 
 

 
 
 

SISTEM PENGELOLAAN BAHAN BAKAR 
 
Tata kelola bahan bakar campuran biodiesel tidak dapat disamakan dengan penanganan 

bahan bakar minyak solar murni, mengingat adanya sifat fisika dan kimia, serta 

karakteristik biodiesel tertentu yang dengan mudah terdegradasi akibat kontaminasi air, 

lumpur/sedimen, mikroba, dan senyawa lainnya. 

 

 

Pemilihan  Material  untuk  Sistem  Penanganan  dan  Penyimpanan  Biodiesel/Campuran 
 

Biodiesel 
 

 

Material Logam 
 
Beberapa logam tertentu dapat mempercepat proses oksidasi dan menyebabkan 

timbulnya material yang tak larut di dalam biodiesel. Berikut ini beberapa material logam 

yang biasa dipakai sebagai tangki penyimpan bahan bakar dan sistem perpipaan. 

 

Tabel 7. Kesesuaian Material Logam dengan Biodiesel 
 

Material Keterangan 

Carbon   steel   (CS),   Stainless   steel   (SS), 
 

Aluminium (Al), fluorinated polyethylene, 
fluorinated polypropylene, Tefoln dan 
sebagai besar fiberglass (Biodiesel Handling 
& User Guide, 2008) 

Umum   ditemukan   dan   digunakan   dalam 
 

fasilitas penyimpanan dan penjualan bahan 

bakar, terkonfirmasi tidak menemukan 

masalah. 
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Material Keterangan 

  

Kuningan, Perunggu, Tembaga, Timah, Seng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solder timbal/timah hitam, lapisan seng 
(zonc), pipa tembaga, regulator kuningan 
dan fitting tembaga. (Biodiesel Handling & 
Use Guide, 2008) 

Tidak     direkomendasikan    dipakai    untuk 
 

menyimpan biodiesel karena menyebabkan 

akselerasi degradasi oksidatif biodiesel yang 

ditandai dengan pembentukan sedimen tidak 

terlarut atau gel, serta padatan menyerupai 

garam-garam mineral. 

Selain  itu,  tidak  juga  direkomendasi untuk 

material solder, lining, pipa, dan fitting. Tidak 

direkomendasikan; semua peralatan yang 

dapat terpengaruh bahan bakar agar diganti 

dengan stainless steel, carbon steel atau 

aliminium  
 

 
 

Logam yang tergalvanisasi dan logam yang telah dilapisi dengan terne juga tidak 

kompatibel dengan biodiesel murni maupun campuran. Jika sejak menggunakan B20, 

frekuensi penyumbatan filter lebih sering daripada sebelumnya, maka harus dilakukan 

pengecekan terhadap material sistem bahan bakarnya, dan jika perlu, material tersebut 

harus diganti dengan material yang lebih kompatibel dengan biodiesel seperti stainless 

steel, carbon steel, dan aluminium. 

 

 

Material Elastomer 
 

Biodiesel dapat mendegradasi selang/hose, gasket, elastomer seal, lem, dan plastik apabila 

terpapar  dalam  waktu yang  relatif  lama.  Senyawa karet  alam  atau  nitril,  propylene, 

polyvinyl, dan bahan tygon sangat rentan mengalami kerusakan apabila terpapar 

biodiesel. Biodiesel  campuran  (maks.  20%  atau  lebih)  relatif  tidak  memberikan  efek 

berlebih terhadap kerusakan material khususnya terkait material logam tangki penyimpan, 

hanya saja  perlu  perhatian terhadap kerusakan (misalnya kebocoran) pada  hose  dan 

gasket. 
 

Studi terhadap kompatibilitas elastomer merujuk pada ASTM D 471 (Metode Uji Standar 

untuk Karakteristik Elastomer – Efek Cairan) dan ASTM D 412 (Standard Test Method for 
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Vulcanized Rubber  and  Thermoplastic Elastomers-Tension), berikut  beberapa  material 

yang diujikan dan hasilnya. 
 

Karakteristik Kekerasan dan Perubahan Material (Hardness and Swell)
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Tabel 8. Karakteristik Kekerasan dan Perubahan Material (Biodiesel berbasis metil oleat) 
 

MATERIAL KETERANGAN 

Teflon Relatif tidak ada perubahan sifat "hardness" atau "swell" 

Nylon 6/6 Relatif tidak ada perubahan sifat "hardness" atau "swell" 

Viton A401-C Relatif tidak ada perubahan sifat "hardness" atau "swell" 

Viton GFLT Relatif tidak ada perubahan sifat "hardness" atau "swell" 

Polyurethane "Hardness" relatif tidak berubah, dan "swell" bertambah sekitar 6% 

Fluoro Silicon "Hardness" relatif tidak berubah, dan "swell" bertambah sekitar 7% 

Polypropylene "Hardness" berkurang sekitar 10%, dan "swell" bertambah sekitar 
8-15% 

Nitril "Hardness" berkurang sekitar 20%, dan "swell" bertambah sekitar 
17-18% 

Sumber: www.biodiesel.org 

 
Kompatibilitas Material Elastomer 

 
Studi  yang  dilakukan  di  Cranfield  University, Defence  Academy  of  the  UK  mencatat 

perubahan volume elastomer dari hasil pengujian dengan biodiesel berbasis rapeseed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Diteliti oleh Janice I. Hetherington and Stephanie Green

http://www.biodiesel.org/
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Tabel 9. Kompatibilitas Material terhadap Biodiesel (berbasis metil oleat) 
 

Material ¹ Elastomer        ² O-Ring 

Teflon 1                       1 

Nylon 1                       1 

Fluorocarbon FKM 1                       1 

Hiflour FKM 1 

Perfluoroelastomer FFKM 1 

Ethylene Propylene EPDM 2                       2 

Butyl IIR 2 

Fluorosilicone FVMQ 2                       2 

Nitrile NBR 4                       4 

Hydrogenated Nitrile HNBR 4                       4 

Neoprene/Chloroprene CR 4                       4 

Styrene-Butadiene SBR 4                       4 

Butadiene BR 4 

Natural Rubber NR 4                       4 

Hypalon CSM 4                       4 

Aflas (TFE/Propylene) FEPM X                       X 

Polyacrylate ACM X 

Polyurethane AU, EU X                       X 

Isoprene IR X 

Silicone MQ, VMQ, PVMQ X                       X 

Tingkat kompatibilitas: 

1 - baik, 2 - OK untuk static seal, No OK untuk dynamic seal, 3 - rata- 

rata, 4 - tidak direkomendasikan, X - data tidak tersedia 

1) Parker O-Ring Handbook, Parker Hannifin Corp., O-Ring Division, Lexington, KY, 2001 

2) O-Ring Chemical Compatibility Guide, eFunda, Inc. Sunnydale, CA, 2004. www.efunda.com 
 

 
 

Material Polimer 
 

Beberapa jenis polimer/plastik yang memiliki kesesuaian dengan sifat dan karakteristik 

biodiesel  antara  lain  fluorinated  polyethylene, fluorinated  polypropylene, teflon,  dan 

fiberglass. 

 

 

Pemeriksaan dan Pengawasan Kebersihan Tangki Penyimpan 
 
Sebelum tangki penyimpan digunakan untuk menyimpan biodiesel atau campuran 

biodiesel, maka perlu dilakukan pemeriksaan kebersihan tangki penyimpan yang dilakukan 

oleh pihak konsultan cleaning tank. Akumulasi air atau kontaminan berlebih dapat 

menyebabkan kerusakan seluruh bahan bakar maupun gangguan pada internal mesin 

pembakaran  jika  digunakan.  Campuran  biodiesel  dapat  disimpan di  dalam  tangki  yang 

sebelumnya  biasa  dipergunakan untuk  menyimpan  minyak  solar,  asalkan  tangki  tersebut

http://www.efunda.com/
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dibersihkan terlebih dahulu dari air dan lumpur di dasarnya dan sebaiknya juga dari karat yang 

menempel di dinding. Apabila karat tidak dibersihkan, maka pada minggu-minggu awal 

penggunaan, filter  bahan  bakar  perlu  diperiksa dan  diganti  apabila terjadi  penyumbatan. 

Beberapa cara pembersihan yang dapat digunakan untuk pembersihan air dan 

kontaminan, antara lain: 

 

•   Pemompaan air beberapa titik (Multipoint water pumping) 
 

Proses pemompaan dilakukan dengan memasukkan pipa isap (suction tube/flexible 

suction tube) ke semua akses yang tersedia di tangki. Khusus untuk pembersihan 

kontaminan lumpur dapat dilakukan pengenceran lumpur dengan air hingga 

membentuk  lumpur/slurry sehingga  mudah  dipompakan.  Perlu  diperhatikan  pula 

aspek keamanan pembuangan limbah. 

 

•   Non-entry tank cleaning 
 

Beberapa cara yang dapat dipilih: filter agitator (alat agitasi dimasukkan ke tangki, 

bahan bakar dan pengotor akan teragitasi dan disirkulasikan untuk proses filtrasi) dan 

chemical solvent (digunakan pelarut kimia untuk menghilangkan kerak, selanjutnya 

dipompakan keluar). 

 

•   Physical entry tank cleaning 
 

Merupakan cara membersihkan tangki dengan bantuan tenaga ahli untuk melakukan 

pembersihan fisik seperti penggosokan kerak pada tangki. 

 

Disarankan untuk melakukan tank cleaning setiap 5 tahun atau dapat diperpanjang hingga 
 

5 tahun berikutnya dengan syarat data historis pembersihan tangki dan inspeksi 

menunjukkan kandungan kotoran dan mikroba di tangki yang tidak signifikan.   Periode 

pembersihan tangki dapat diperpendek apabila umur filter pendek, mutu bahan bakar di 

downstream menunjukkan adanya kontaminan dalam jumlah yang berlebihan, dan pada 

pemeriksaan  drain,  menunjukkan adanya  pencemaran  misalnya  karat,  mikroba,  atau 

pencemaran lain yang berlebihan. 
 

Apabila tangki dinyatakan siap digunakan untuk biodiesel atau campuran biodiesel, maka 

proses selanjutnya adalah melakukan upaya pengawasan tangki penyimpan. Pengawasan 

tangki penyimpan bahan bakar yang mengandung biodiesel tidak sama atau sedikit lebih
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rumit dibandingkan penyimpanan minyak solar. Apabila terjadi kontaminasi air dalam 

minyak solar, maka air akan mengendap dan mudah terdeteksi melalui pembacaan 

otomatis pengukur tangki (tank gauge) atau dengan mencelupkan pasta air pada tangki 

penyimpan. Namun, pada bahan bakar campuran biodiesel, keberadaan air sulit terdeteksi 

dengan pasta air. Perlu dilakukan modifikasi tangki di mana tangki harus melandai ¼ inci 

hingga ke titik terendah tangki/tank draining dan posisi outlet valve harus di atas posisi 

tank draining. Serta tak lupa untuk melaksanakan good storage housekeeping practices, 

merujuk halaman 47-53. Selain pemeriksaan rutin kandungan air pada dasar tangki, dapat 

pula dilakukan pengukuran kontaminasi mikroba dan anti mikroba yang dapat dipakai 

sebagai biosida. Untuk hal ini, perlu dilakukan identifikasi mikroba yang tumbuh pada 

tangki penyimpan campuran biodiesel dan jenis biosida yang tepat untuk mengatasinya. 

Untuk pengujian kandungan dan identifikasi mikroba, dapat dilakukan di Laboratorium 

Bioteknologi BPPT. 

 

Beberapa cara untuk mendeteksi kandungan air dalam bahan bakar, antara lain: 
 

•   Pasta Air 
 

Pasta air merupakan alat bantu deteksi kandungan air pada tangki bahan bakar yang 

dinilai paling cepat, mudah, dan murah. Khusus untuk campuran biodiesel, pilih pasta 

air yang sesuai misalnya merk Kolor Kut dan Sar-Gel. Apabila terjadi perubahan warna 

pasta, hal ini mengindikasikan adanya suspensi air ataupun akumulasi lumpur pada 

dasar tangki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Contoh Cara Mendeteksi Kandungan Air dengan Pasta Air
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•   Filter Penyaluran Bahan Bakar 
 

Filter bahan bakar yang digunakan perlu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap air 

dan peka terhadap pengurangan kecepatan filtrasi. Pemilihan filter preparasi dapat 

disesuaikan dengan persyaratan teknis dari mesin atau rekomendasi dari OEM. 

 

 

Proteksi Kualitas Bahan Bakar 
 
Untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dalam penyimpanan, maka dapat dilakukan 

instalasi tambahan sebagai upaya proteksi terhadap kerusakan/degradasi, yaitu: 

 

•   Cat Tangki (Tank Coating) 
 

Cat tangki termasuk dalam deretan cat heavy duty coating, seperti cat tahan panas 

dan pengencer utamanya adalah thinner sehingga dikategorikan sebagai cat solvent 

base, mempunyai karakteristik tahan gores, sinar matahari, perubahan cuaca, dan 

bertahan dalam waktu yang cukup lama. Cat tangki mempunyai warna yang sangat 

kaya di antaranya std colour, RAL colour, dan Munshell colour. 

 

•   Pengecatan dinding dalam tangki 
 

Khusus untuk mencegah korosi pada dinding bagian dalam tangki serta penurunan 

kualitas biodiesel, dapat dilakukan proteksi berbasis epoksi fenolik (phenolic epoxies) 

atau sistem ester vinil, merujuk pada API 6524. 

 

•   Nitrogen blanketing 
 

Proses  blanketing bertujuan untuk  melindungi biodiesel/B20 dari  oksidasi dengan 

mengurangi kandungan oksigen di ruang uap pada tangki, biasanya dipakai gas 

nitrogen karena bersifat inert, tersedia secara luas, dan relatif tidak mahal pada segala 

aplikasi. 
 

Keuntungan penggunaan nitrogen blanketing: 
 

- Menjaga kualitas biodiesel/B20; gas nitrogen yang bersifat inert dapat mencegah 

degradasi oksidatif akibat air dan kontaminan lain, sehingga meningkatkan masa 

simpan biodiesel/B20. 

- Keamanan  penyimpanan;  blanketing  mencegah  biodiesel/B20  kontak  dengan 

oksigen di udara, sehingga tidak mudah terbakar.
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Gambar 8. Gambaran Tangki yang Dilengkapi dengan Instalasi Nitrogen Blanketing 
 
 

 

Untuk pengiriman biodiesel maupun campuran biodiesel, sebaiknya tongkang 

dilengkapi dengan sistem tank blanketing untuk menjaga konsistensi (kualitas) produk 

(bahan bakar khususnya biodiesel) dan potensi ledakan dalam transportasi. 

 

Berikut gambaran sistem proteksi produk dengan instalasi nitrogen blanketing pada 

tongkang. 

 

 

Gambar 9. Gambaran Instalasi Nitrogen Blanketing untuk Tongkang
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•   Desain tangki fixed roof yang dilengkapi dengan internal floater 
 

Selain instalasi sistem blanketing, dapat pula dilakukan modifikasi desain tangki untuk 

pembangunan baru ataupun retrofit eksisting tangki. Berikut beberapa tipe tangki yang 

dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan sistem blanketing pada tangki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. Tipe Tangki menjadi Pertimbangan Penting dalam Perencanaan Sistem 

Blanketing Tangki Baru maupun Retrofit 
Gambar 1 dan gambar 3 tidak jelas bedanya dan gambar 2 sulit membayangkannya  
 

 

•   Pembubuhan anti oksidan dan anti mikroba 
 

Untuk penyimpanan biodiesel dalam waktu yang relatif panjang, maka dapat 

ditambahkan sejumlah anti oksidan dan anti mikroba. Beberapa pilihan antioksidan 

antara lain α-tocoperol, butylated hydroxyanisole (BHA), tert-butylhydroquinone 

(TBHQ), butylated hydroxytoluene (BHT), propyl gallate (PrG). Mengingat keberadaan 

mikroba pada lapisan antarmuka minyak dan air, maka dalam pemilihan anti mikroba, 

harus diperhatikan beberapa hal  seperti kelarutan bahan bakar/air, kompatibilitas 

dengan komponen sistem, kecepatan pemusnahan, serta regulasi untuk industri 

(mengacu pada ASTM D 7463 : Standard Test Method for Adenosine Triphosphate 

(ATP) Content of Microorganisms in Fuel, Fuel/Water Mixtures and Fuel Associated 

Water). Salah satu pilihan anti mikroba untuk biodiesel dan campuran biodiesel yaitu 

CleanBoost® Anti-Microbe Fuel Conditioner dan FuelSaver by Dow.
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SISTEM PENYIAPAN BAHAN BAKAR 
 
Sistem Penerimaan Bahan Bakar 

 

Penerimaan bahan bakar yang dimaksud yaitu penerimaan biodiesel atau minyak solar 

sebelum dikirimkan ke tangki penyimpan untuk proses penyiapan lebih lanjut 

(penyimpanan maupun pencampuran). Sistem penerimaan dapat dibedakan menjadi 2, 

yaitu: 

▪    Penerimaan langsung yaitu bongkar muat bahan bakar dilakukan langsung setibanya 
 

kapal tanker di jetty, tentunya setelah dilakukan short test bahan bakar. 
 

▪ Penerimaan tidak langsung yaitu bongkar muat bahan bakar dilakukan secara berkala 

dalam waktu tertentu atau kapal tanker berfungsi sebagai penyimpan terapung 

(floating storage), pengiriman ke sistem penyiapan (blending system) dapat dilakukan 

setelah hasil uji produk sampling dinyatakan on specs. Selanjutnya, sebagai kontrol 

kualitas dapat dilakukan uji secara berkala. Misal pada kasus kapal tanker sebagai 

floating storage, maka sampling untuk kepastian kualitas dapat dilakukan pada (1) 

sebelum bongkar muat, (2) setelah dilakukan 50% penyaluran, dan (3) setelah 

dilakukan 75% penyaluran. Pada umumnya, akan terjadi peningkatan kandungan air 

dalam bahan bakar. 

 

Setelah dilakukan sampling dan pengujian mutu bahan bakar yang dinyatakan on specs, 

maka bahan bakar segera dikirim ke tangki penyimpan melalui media transfer flexibel hose 

atau loading arm. Catatan penting dalam proses transfer adalah perlu dipastikan sistem 

perpipaan bebas dari air dan pengotor lainnya, serta material pada jalur perpipaan sesuai 

dengan karakteristik biodiesel. Beberapa rekomendasi material flexible hose antara lain 

nitril/NBR (namun tidak untuk aplikasi lebih dari 50oC, khususnya biodiesel).
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Gambar 11. Flexible Hose (kiri) dan Loading Arm (kanan) 
 
 

 
Sistem Pencampuran Bahan Bakar 
Simtem Blending Bahan Bakar  

 

Merupakan proses pencampuran minyak solar dengan biodiesel hingga tercapai campuran 

yang homogen. Proses pencampuran dapat dilakukan oleh penyuplai bahan bakar ataupun 

dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri. Tujuan utama proses ini adalah mendapatkan 

campuran biodiesel dalam minyak solar sesuai target komposisi dan menjaga kualitas 

komposisi dari pencampuran agar homogen. 
 

Prosedur pencampuran tergantung pada pemilihan metode blending, bahan baku, dan 

persentase pencampuran. Homogen atau tidaknya pencampuran minyak solar dan 

biodiesel dapat dinilai dari 2 parameter utama yaitu (1) perbedaan kandungan biodiesel 

pada upper, middle, lower sampel tidak boleh terlalu besar, dan (2) perbedaan densitas 

pada upper, middle, lower sampel tidak boleh > 0.006 kg/m3 g/cm3 ???.  Penilaian lain 

terhadap homogenitas campuran biodiesel dapat dilakukan dengan cara mengambil 

ketiga sampel dari  upper,  middle,  lower  dari  tangki,  kemudian  dimasukkan ke  dalam  

freezer  yang dilengkapi dengan thermometer, kemudian dilakukan pengecekan setiap 5 

menit sampai terbentuk kristal di salah satu sampel (dicatat temperaturnya). 

Pengecekan dilanjutkan setiap beberapa menit sampai semua sampel terbentuk kristal. 

Perbedaan temperatur kristalisasi antar  sampel  seharusnya maksimal sekitar 3oC.  

Apabila tidak, maka  perlu dilakukan treatment tambahan seperti pengadukan agar 

menjadi lebih homogen. Pencampuran biodiesel dan minyak solar harus dilakukan pada 
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temperatur yang sama dan tidak dilakukan di lokasi-lokasi yang temperaturnya lebih 

rendah dari 20oC.
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Metode Splash Blending 
 

Pencampuran dilakukan dengan menambahkan minyak solar dan biodiesel ke dalam suatu 

tangki secara terpisah, umumnya dilakukan di tangki truk penyaluran. Proses 

pencampuran diharapkan berlangsung selama proses pengangkutan dan pengiriman ke 

pengguna. Mengingat densitas biodiesel yang  lebih besar dibandingkan minyak solar, 

maka biodiesel ditambahkan setelah minyak solar tersedia dalam tangki, tujuannya untuk 

mencegah pengendapan biodiesel di dasar tangki. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 12. Ilustrasi Metode Splash Blending Biodiesel dan Minyak Solar 
 
 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses splash blending, antara lain: 
 

•   Perlu dipastikan homogenitas campuran 
 

•   Penggunaan kompartemen parsial tidak disarankan untuk proses splash blending 
 

•   Pemuatan bahan bakar diawali dengan minyak solar, dilanjutkan dengan biodiesel 
 

•   Pada  kondisi  tertentu,  dapat  pula  dilakukan sirkulasi  dengan  bantuan  pompa 
 

unloading yang tersedia di truk tangki 
 
 
 

Kelebihan metode splash blending 
 

▪    Sistem operasi relatif mudah 
 

▪    Dapat memanfaatkan dan memodifikasi fasilitas pada infrastruktur (truk tangki) 
 

exsisting 
 
Kelemahan metode splash blending 

 

▪ Tingkat homogenitas campuran yang dihasilkan dipengaruhi jarak tempuh dan 

kondisi perjalanan
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Prosedur teknis pelaksanaan splash blending dapat didefinisikan lebih lanjut oleh 

pemangku kepentingan yang nantinya akan dibakukan sebagai Standard Operation 

Procedure (SOP). 

 
 

Metode In-Tank Blending 
 

Merupakan teknik pencampuran biodiesel dan minyak solar yang pemuatannya dilakukan 

secara  terpisah atau  dalam beberapa kasus  secara  bersamaan, melalui sumber  yang 

berbeda.  Pada  pencampuran kapasitas besar,  proses  agitasi  dapat  dilakukan dengan 

bantuan pompa sirkulasi (circulation pump). Selanjutnya, pada kondisi tertentu, tangki 

yang digunakan untuk pencampuran dapat pula digunakan sebagai tangki penyimpan 

sebelum bahan bakar campuran ditransfer untuk penyaluran lebih lanjut. Untuk kepastian 

homogenitas campuran, dapat dilakukan pengukuran kadar FAME dan densitas pada titik 

sampling (upper, middle, lower), serta produk keluaran dari tangki pencampuran. 

 
 

Gambar 13. Ilustrasi Metode In-tank Blending dengan Circulation Pump 
 
 
 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses in-tank blending, antara lain: 
 

•   Jaminan kebersihan tangki pencampur dari pengotor (air, lumpur, dan lainnya) 
 

• Pemuatan bahan bakar diawali dengan minyak solar, dilanjutkan dengan biodiesel 

untuk meningkatkan proses pencampuran/pengadukan
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• Pompa penyaluran dari penyimpanan biodiesel dan penyimpanan minyak solar 

berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan pressure gauge dan flowmeter pada 

outlet pompa 

•   Durasi dan teknik agitasi mempengaruhi tingkat homogenitas pencampuran 
 

• Pengaturan dapat dilakukan dengan sistem PLC (Programmable Logic Controller) 

dan untuk keadaan darurat dapat ditambahkan instrumen HLA (High Level Alarm) 

dan HHLA (High High Level Alarm) yang terhubung ke sirine dan strobelight. 

Kelebihan metode in-tank blending 
 

▪    Sistem operasi relatif mudah 
 

▪    Dapat memanfaatkan dan memodifikasi fasilitas pada infrastruktur yang telah ada 
 

Kelemahan metode in-tank blending 
 

▪    Diperlukan waktu yang relatif panjang untuk proses pencampuran 
 

▪ Diperlukan  penyesuaian  jumlah  dan  kapasitas  pompa  sirkulasi  untuk  proses 

pencampuran di tangki kapasitas besar 

• Perlu dicegah terjadinya dead zone yang biasanya terjadi di level di bawah pipa 

discharge. 

 

Prosedur teknis pelaksanaan in-tank blending dapat didefinisikan lebih lanjut oleh 

pemangku kepentingan yang nantinya akan dibakukan sebagai Standard Operation 

Procedure (SOP). 

 
 

Metode In-line Blending 
 

Metode ini dilakukan dengan menambahkan biodiesel ke dalam aliran minyak solar pada 

pipa penyaluran. Pencampuran dilakukan dengan pengoperasian pompa biodiesel 

bersamaan dengan pengoperasian pompa minyak solar, merujuk pada setpoint tertentu 

misalnya 20% (B20) dari komposisi minyak solar. Untuk mencapai kapasitas pencampuran 

tersebut, kapasitas transfer pompa minyak solar dibuat konstan, sedangkan pompa 

biodiesel akan  divariasikan. Proses  pencampuran terjadi akibat pergerakan turbulensi 

antara minyak solar dan biodiesel, serta tambahan instalasi mechanical static mixer. 

 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses in-line blending, antara lain: 
 

•   Pemilihan jenis mechanical static mixer menentukan tingkat akurasi campuran 
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• Jaminan kepastian jalur perpipaan bebas dari pengotor (air, lumpur, sedimen, dan 

lainnya)
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• Pompa penyaluran dari penyimpanan biodiesel dan penyimpanan minyak solar 

berfungsi dengan baik dan dilengkapi dengan pressure gauge pada outlet pompa 

• Khusus  untuk  pompa  (engine)  dapat  dilengkapi  dengan  thermal  dan  torque 

overload protection 

• Pemuatan bahan bakar dilakukan secara bersamaan dengan rasio tertentu dan 

flowrate minyak solar diasumsikan tetap sedangkan flowrate biodiesel akan 

divariasikan untuk mencapai set point tertentu, misal 10% (B10) 

• Pastikan  tangki  tujuan  yang  menampung  hasil  memiliki  ruang  kosong  sesuai 

dengan  volume  pencampuran, dapat  dilakukan dengan  dipping  manual untuk 

mengetahui volume awal tangki. 

• Pastikan flowmeter menunjukkan kapasitas transfer secara akurat, perlu dilakukan 

kalibrasi flowmeter secara berkala. 

• Pengaturan dapat dilakukan dengan sistem PLC (Programmable Logic Controller) 

dan untuk keadaan darurat dapat ditambahkan instrumen HLA (High Level Alarm) 

dan HHLA (High High Level Alarm) yang terhubung ke sirine dan strobelight. 

• Radio komunikasi untuk operator pompa, supervisor in charge, dan mechanical 

engineer di masing-masing lokasi. 

 
 

Gambar 14. Ilustrasi In-line Blending dengan Static Mixer 
 
 

 

Kelebihan metode in-line blending 
 

•   Waktu pencampuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan
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•   Pemuatan dan pengukuran pencampuran dapat dilakukan dalam satu operasi 
 

•   Akurasi terhadap kuantitas pencampuran tinggi 
 

• Dapat  dilakukan  monitoring  kualitas  pencampuran  secara  online,  khususnya 

parameter kadar FAME dan densitas 

• Dapat dilakukan kontrol dan pengawasan terhadap perubahan spesifikasi hasil 

pencampuran secara online 

 

 

Kelemahan metode in-line blending 
 

▪ Diperlukan tambahan instalasi infrastruktur baru,  khususnya mechanical static 

mixer 

▪    Biaya investasi peralatan relatif tinggi 
 
 
 

Prosedur teknis pelaksanaan in-line blending dapat didefinisikan lebih lanjut oleh 

pemangku kepentingan yang nantinya akan dibakukan sebagai Standard Operation 

Procedure (SOP). 

 
 

Rack Injection 
 

Proses pencampuran dengan rack injection mirip dengan proses in-line blending, 

perbedaannya proses injeksi dilakukan secara paralel saat aliran minyak solar dialirkan ke 

beberapa tangki tujuan. Cara atau metode ini mirip seperti proses penambahan aditif atau 

pewarna pada bahan bakar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses rack injection, 

dapat mengacu pada in-line blending. 

 

 

Kelebihan metode rack injection, antara lain: 
 

•   Cocok untuk kapasitas produksi yang besar 
 

•   Dapat memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang telah tersedia, khususnya di lokasi 
 

Depo TBBM
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Gambar 15. Ilustrasi Pencampuran dengan Metode Rack Injection 
 
 

 

Kelemahan metode rack injection, antara lain: 
 

• Pengaturannya harus  menggunakan sistem  Programmable Logic  Control (PLC), 

biaya investasi peralatan relatif tinggi 

Prosedur teknis pelaksanaan rack injection blending dapat didefinisikan lebih lanjut oleh 

pemangku kepentingan yang nantinya akan dibakukan sebagai Standard Operation 

Procedure (SOP). 

 

 

Pertimbangan Pemilihan Infrastruktur Blending 
 

Dari 4 metode pencampuran bahan bakar yang umum digunakan dalam proses produksi 

campuran biodiesel dan minyak solar, tidak dinyatakan metode terbaik, pihak pencampur 

(blender) dan pengguna (user) harus dapat memaksimalkan aset atau infrastruktur yang 

tersedia atau jika ingin membangun fasilitas baru dapat dipertimbangkan aspek fungsi, 

kualitas, keekonomian, dan keselamatan kerja. Namun, apabila ditinjau dari tingkat 

homogenitas campuran biodiesel, maka metode in-line blending merupakan pilihan yang 

lebih baik untuk mendapatkan produk campuran biodiesel yang lebih baik homogen. 

Sebagai langkah awal, dapat ditetapkan kebutuhan suplai dan  fasilitas penyimpanan 

di  lokasi pencampuran.
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SISTEM PENYIMPANAN BAHAN BAKAR 
 
Penyimpanan minyak solar, biodiesel, dan  campuran biodiesel dalam  kapasitas besar 

umumnya menggunakan tangki berkapasitas besar. Ketentuan penyimpanan yang harus 

dipenuhi: 

A.  Pemilihan material, lihat halaman 31-34 
 

B.   Pemeriksaan kebersihan tangki, lihat halaman 34-36 
 

C.   Prosedur Penyimpanan 
 

Penyimpanan Biodiesel 
 

▪ Biodiesel  yang  akan  disimpan  harus  memiliki  kualitas  yang  baik,  ditunjukkan 

dengan hasil uji short test yang tidak ‘menempel’ batas minimum ataupun 

maksimal dari standar mutu yang dipersyaratkan. 

▪ Masa simpan biodiesel tidak disarankan lebih dari tiga bulan, kecuali dalam tangki 

yang dilengkapi dengan instalasi nitrogen blanketing, penambahan antioksidan, 

dan filter udara. 

▪    Penyimpanan biodiesel lebih  dari  dua  bulan, wajib memperhatikan parameter 
 

angka asam, titik kabut, dan stabilitas oksidasi. 
 

▪ Penyimpanan biodiesel tidak direkomendasikan dilakukan di dalam tangki bawah 

tanah, kecuali temperatur tangki bawah tanah tersebut dapat dijamin tidak pernah 

lebih rendah dari titik kabut biodiesel dan tangki bebas rembesan air. 

▪ Tangki penyimpan sebaiknya dilindungi dengan cat reflektif sebagai proteksi untuk 

menahan panas matahari. 

▪ Melaksanakan good storage housekeeping practices, meliputi: 

(a) Melakukan tank cleaning secara teratur dan berkala 

(b) Melakukan pemeriksaan kebersihan dasar tangki, strainer/filter pompa 
 

(c)  Melakukan tindakan untuk mengurangi kadar air dalam tangki 
 

- Rutin   memeriksa   kadar   air   bebas   (akibat   kondensasi   udara   dan 

kemungkinan kebocoran) dengan menggunakan pasta air 

-     Rutin melakukan pengurasan (draining) dari dasar tangki 
 

-     Memastikan tidak ada kebocoran/keropos pada atap dan venting tangki 
 

-     Mencegah kekosongan tangki dalam waktu yang lama (ullage tinggi) 

(d) Melakukan sampling dan pengujian biodiesel secara rutin dan berkala
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Harian 
 

   Pengurasan tangki (jika diperlukan), setelah dilakukan pemeriksaan visual 

khususnya air dan sedimen 

Bulanan 
 

   Melakukan sampling biodiesel dalam tangki, metode merujuk pada hal 25 
 

   Melakukan short test di laboratorium internal/eksternal 
 

Parameter uji short test: visual check (turbidity)istilah turbudity tidak 

lazim, hilangkan saja atau ganti dengan color/visual inspection/appearance, 

angka asam, viskositas, kadar air, dan stabilitas oksidasi 

Triwulan 
 

   Melakukan sampling biodiesel dalam tangki, metode merujuk pada hal 25 
 

   Melakukan full test di laboratorium terakreditasi 
 

(e) Indikasi degradasi biodiesel 
 

-     Perubahan warna 
 

-     Peningkatan angka asam dan viskositas 
 

-     Terbentuknya endapan berupa gum atau jelly 

(f)  Sebelum  biodiesel  disalurkan  untuk  proses  pencampuran,  wajib  dilakukan 

pengujian minimal (short test) 
 

Penyimpanan Campuran Biodiesel 
 

▪ Semakin tinggi kadar biodiesel dalam campuran, maka karakteristik biodiesel akan 

mendominasi campuran. 

▪ Campuran biodiesel maksimal 20% yang disimpan harus memiliki kualitas yang 

baik, ditunjukkan dengan hasil uji short test yang tidak ‘menempel’ batas minimum 

ataupun maksimal dari standar mutu yang dipersyaratkan. 

▪ Masa simpan campuran biodiesel tidak disarankan lebih dari 3 (tiga) bulan 

pendapat saya sama dengan di depan, kecuali dalam tangki yang dilengkapi 

dengan instalasi nitrogen blanketing, penambahan antioksidan, dan filter udara. 

▪    Tangki penyimpan sebaiknya dilindungi dengan cat reflektif sebagai proteksi untuk 
 

menahan panas matahari. 
 

▪ Melaksanakan good storage housekeeping practices, meliputi: 

(a) Melakukan tank cleaning secara teratur dan berkala 
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(b) Melakukan pemeriksaan kebersihan dasar tangki, strainer/filter pompa
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(c)  Melakukan tindakan untuk mengurangi kadar air dalam tangki 
 

- Rutin   memeriksa   kadar   air   bebas   (akibat   kondensasi   udara   dan 

kemungkinan kebocoran) dengan menggunakan pasta air 

-     Rutin melakukan pengurasan (draining) dari dasar tangki 
 

-     Memastikan tidak ada kebocoran/keropos pada atap dan venting tangki 
 

-     Mencegah kekosongan tangki dalam waktu yang lama (ullage tinggi) 
 

(d) Melakukan  sampling  dan  pengujian  campuran  biodiesel  secara  rutin  dan 

berkala 

Harian 
 

   Pengurasan tangki (jika diperlukan), setelah dilakukan pemeriksaan visual 

khususnya air dan sedimen 

Bulanan 
 

   Melakukan sampling campuran biodiesel dalam tangki, metode merujuk 

pada hal 25 

   Melakukan short test di laboratorium internal/eksternal 
 

Parameter uji short test: visual check (turbidity), angka asam, viskositas, 

kadar air, microbial growth (apabila ada indikasi penggantian filter yang 

lebih cepat) 

Triwulan 
 

   Melakukan sampling campuran biodiesel dalam tangki, metode merujuk 

pada hal 25 

   Melakukan full test di laboratorium terakreditasi 
 

(e) Indikasi degradasi campuran biodiesel 
 

-     Perubahan warna 
 

-     Peningkatan angka asam dan viskositas 
 

-     Terbentuknya endapan berupa gum atau jelly 
 

(f)  Sebelum  campuran  biodiesel  disalurkan  untuk  proses  penggunaan,  wajib 

dilakukan short test sebagai rujukan kualitas produk
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Gambar 16. Contoh Konstruksi dan Kelengkapan Tangki Penyimpan 
 

D.  Sistem Proteksi???? -> Material dan Infrastukrutr  
 

Sistem proteksi merupakan bagian dalam penanganan biodiesel/campuran biodiesel 

untuk menjaga kualitas bahan bakar dalam proses penyimpanan. Selain kompatibilitas 

material dan pelaksanaan good storage housekeeping practices, proses penyimpanan 

juga harus didukung infrastruktur yang baik dan terukur, baik material sistem 

penyimpanan maupun aksesoris lainnya seperti proteksi (cat tangki, N2  blanketing, 

desain  tangki,  dan  penambahan anti  oksidan  dan  anti  mikroba), dijelaskan pada 

halaman 36-39. 

 

E.   Aspek Lainnya 
 

Penempatan bahan bakar di tangki penyimpan wajib memperhatikan aspek keamanan 

dan  keselamatan, khususnya untuk  wilayah dengan  temperatur lingkungan relatif 

tinggi. 

Beberapa hal yang dapat ditambahkan untuk keamanan penyimpanan antara lain: 
 

▪    Pelapisan tangki dengan cat reflektor 
 

Pemilihan cat reflektor atau cat warna yang memantulkan paparan panas matahari 

dianggap mampu menahan serapan panas ke bahan bakar yang berada dalam 

tangki  penyimpan. Beberapa  pilihan  warna  seperti  putih  atau  abu-abu  muda 

umumnya digunakan untuk pelapis tangki penyimpan.
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Gambar 17. Tangki dengan Pelapisan Cat Reflektor 
 
 

 

▪    Air pendingin dinding permukaan tangka-> Istilah yang lebih umum apa? Mungkin 
water sprinkler atau……..? 

 

Air pendingin akan dialirkan di permukaan luar tangki apabila terdeteksi adanya 

panas berlebih pada bahan bakar yang tersimpan dalam tangki. Dikhawatirkan 

bahan bakar ini akan terbakar dengan sendirinya apabila tercapai titik nyalanya. 

Hal ini dapat dicegah dengan pelapisan tangki dengan cat reflektor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 18. Instalasi Air Pendingin untuk Pendinginan Tangki Penyimpan 
 
 

 

▪    Bund wall di area sekeliling tangki penyimpan 
 

Bund wall merupakan area di sekeliling tangki penyimpan yang berfungsi sebagai 

tempat penampungan sementara apabila terjadi tumpahan atau kebocoran bahan 

bakar dari tangki penyimpan. Pada beberapa kasus, area bund wall diisi dengan 

sejumlah air  atau tergenang dengan tujuan untuk mendeteksi adanya indikasi 

kebocoran dari tangki, ditandai dengan genangan lapisan minyak di permukaan air.
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Gambar 19. Area Bund Wall di Sekeliling Tangki Penyimpan 
 
 

 

▪    Penampungan air buangan dari dasar tangki 
 

Salah  satu  prosedur tank  cleaning yang  paling sederhana adalah pengeluaran 

sejumlah air dari dasar tangki melalui saluran drain. Air buangan ini tidak boleh 

dibuang langsung ke lingkungan karena termasuk kategori limbah B3 dan harus 

dinormalisasi di bak penampungan sementara sebelum lumpurnya dibuang oleh 

pihak pengolah limbah. Sebut juga kemungkinan adanya tumpahan minyak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 20. Bak Penampungan untuk Air Buangan
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SISTEM PENYALURAN BAHAN BAKAR 
 
Campuran biodiesel siap pakai dapat disalurkan dengan beberapa media, pemilihan ini 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sektor pertambangan memiliki kebijakan sendiri 

terhadap penyediaan bahan bakar internal. Pada umumnya, sistem suplai dipercayakan 

kepada pihak ketiga. Semakin banyak media perpindahan, maka kemungkinan perubahan 

kualitas lebih mudah terjadi apalagi jika tidak disertai dengan penanganan terhadap bahan 

bakar  secara  baik  dan  benar.  Faktor  paling  penting  yang  perlu  diperhatikan adalah 

kebersihan media yang dipakai untuk penyaluran, pastikan untuk meminimalisir 

kontaminasi air dan sedimen. 

 

 
 

Gambar 21. Gambaran Pendistribusian Bahan Bakar di Area Tambang 
 

 
 
 

Campuran biodiesel dapat  didistribusikan dengan  beragam  moda,  tergantung kondisi 

lapangan, berikut pilihan moda yang umumnya dipakai untuk suplai di area 

pertambangan. 
 

(a) Jalur perpipaan (pipelines), moda ini biasa dipilih untuk proses loading ke tongkang, 

pengisian ke truk tangki, dan juga titik serah akhir (untuk jarak yang relatif pendek).
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Gambar 22. Jalur Perpipaan untuk Transfer Bahan Bakar 
 

 
 
 

(b) Tongkang,  pemilihan  moda  ini  umumnya  untuk  jarak  tempuh  yang  jauh  dan 

pengiriman kapasitas besar. 

 
 

Gambar 23. Tongkang untuk Transportasi Bahan Bakar Dari dan Menuju Tempat 
Penyimpanan 

 
 

 

(c)  Truk tangki, digunakan untuk menyalurkan bahan bakar dari fuel station main tank 

menuju ke fuel station di site (atau dikenal dengan istilah pit stop) ataupun 

menyalurkan langsung kepada unit alat berat tertentu seperti digger, excavator, dump 

truck, dragline, bulldozer, bucket-wheel excavator, dan lainnya.
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Gambar 24. Truk Tangki BBM untuk Pendistribusian ke Tangki Penyimpan di Area Tambang 
dan Pendistribusian Langsung ke Unit Alat Berat 

 
 

 

(d) Stasiun Pengisian BBM di Area Tambang 
 

Dari tangki penyimpan utama (main tank), campuran biodiesel disalurkan ke unit alat 

berat, baik melalui SPBBM di area tambang maupun dengan bantuan fuel truck yang 

kemudian mengumpankan bahan bakar ke unit alat berat di area operasi tambang. 

Unit alat berat yang relatif mudah bergerak seperti dump truck dapat melakukan 

pengisian langsung ke SPBBM di lokasi terdekat. Sementara itu, penyaluran bahan 

bakar untuk unit digger, excavator, dan lainnya, yang memiliki keterbatasan berpindah, 

akan dilayani oleh fuel truck. Berikut contoh SPBBM yang tersedia di area tambang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 25. Contoh SPBBM di Area Tambang
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SPBBM terdiri dari tangki penyimpan yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan, 

sistem filtrasi, dan dispenser yang dilengkapi dengan flowmeter. 

   Tangki Penyimpan 
 

Pemilihan tangki penyimpan sebaiknya menyesuaikan kebutuhan penyaluran di 

lapangan, sehingga potensi kekurangan suplai dapat dihindari. Sedangkan untuk 

material dan good storage housekeeping practices dapat merujuk pada uraian 

halaman 47-50. 

   Sistem Filtrasi 
 

Sebelum didistribusikan ke unit alat berat ataupun fuel truck untuk transfer ke 

media berikutnya, umumnya pengguna menambahkan instalasi filtrasi untuk 

menyaring sejumlah pengotor yang dianggap dapat mengganggu jalannya operasi 

sistem bahan bakar mesin diesel. 

Beberapa jenis filter untuk penanganan kapasitas volume besar, seperti: 
 

a.   High Flow Rate Filter (HFRF) 
 

Merupakan filter yang memiliki desain spesifik untuk menyaring kontaminasi 

partikulat padatan untuk aplikasi volume dan laju alir/flowrate tinggi. HFRF 

terdiri dari media filter dan konfigurasi elemen filter tertentu yang 

memungkinkan penggunaan elemen filter yang lebih sedikit dan housing yang 

tidak terlalu besar. 

Ada dua aspek yang harus diperhatikan saat menentukan ukuran sistem filtrasi, 
 

yaitu: 
 

▪ Efisiensi  filter  tunggal,  karena  elemen  filter  harus  membersihkan 

kontaminan dalam satu aliran (single pass) 

▪ Konsumsi bahan bakar (per tahun) dan konsentrasi kontaminan yang 

ingin dihilangkan 

 

Berikut ilustrasi jumlah kontaminan padat yang terkandung dalam bahan bakar 

berdasarkan tingkat kebersihan (cleanliness) dan konsumsi bahan bakar 

tahunan.
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Tabel 10. Massa Kontaminasi Bahan Bakar Minyak Solar (satuan kg) 
 

Konsumsi Bahan Bakar 

Tahunan (juta liter) 

ISO Cleanliness 

22/20/17 20/18/15 18/16/13 16/14/11 

25 400 100 25 6.3 

75 1.200 300 75 19 

100 1.600 400 100 25 

200 3.200 800 200 50 

300 4.800 1.200 300 75 

Sumber: Ultipleat® Diesel Fuel Filter 

 

Dalam aplikasinya, penggunaan HFRF dapat dikombinasikan menjadi sistem 

seri atau multi stage system dengan tujuan untuk meningkatkan filtrasi 

kontaminan padatan. Misalnya dipilih elemen filter 10 µm dan 6 µm. 

 

Sistem filtrasi ini sebaiknya ditempatkan di wilayah distribusi akhir, atau 

sebelum end-user a t a u  s e b e l u m  m a s u k  k e  d a l a m  e n g i n e  

f u e l  i n j e c t i o n  s y s t e m  karena instalasi filter  erat  kaitannya dengan 

pencapaian cleanliness yang menjadi salah satu syarat klaim kepada OEM. 

 

 

b.   Coalescer/Separator 
 

Merupakan sistem  pemisahan  yang  terdiri  dari  dua  elemen  untuk  proses 

penyaringan dua tahap (multi stage filtration). Pada tahap awal, bahan bakar 

yang terkontaminasi (karat, lumpur, kotoran, dan air terikat) akan difiltrasi 

(pemisahan/coalescing terjadi  ketika butiran-butiran air berkumpul sehingga 

membesar dan bertambah berat tetesan  air  terkumpul  dalam  media 

penampung). Sedangkan Kemudian air bebas (free water) yang terkumpul 

akan dipisahkan pada filtrasi tahap  kedua,  sehingga  akhirnya  dihasilkan 

bahan  bakar  solar  yang  bebas pengotor. 

Instalasi coalescer umumnya dilakukan di fuel truck yang menyalurkan bahan 

bakar untuk alat berat di lokasi tambang. Coalescer merupakan unit opsional 

selain penggunaan filter.
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Gambar 26. Instalasi Coalescer pada Fuel Truck 
 
 
 

   Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (fleet station/fuel station) 
 

Stasiun  pengisian  terdiri  dari  beberapa  interkoneksi peralatan  pengisian  yang 

diperlukan untuk menyalurkan bahan bakar ke kendaraan. Peralatan yang 

dimaksud terdiri dari tangki penyimpan bahan bakar, perpipaan, pompa, serta 

dispenser (termasuk hose dan nozzle). Mengingat bahan bakar yang disalurkan 

adalah bahan bakar campuran biodiesel, maka  material peralatan yang  dipilih 

harus menyesuaikan sifat dan karakteristik biodiesel. 

 

 
 

Gambar 27. Fleet Station di Area Tambang
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Untuk menjaga kualitas bahan bakar campuran biodiesel selama proses pengisian 

di stasiun pengisian bahan bakar (fleet station), perhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

▪ Fleet station sebaiknya dilengkapi dengan shelter sehingga potensi kontaminasi 

air hujan (apabila pengisian bahan bakar dilakukan pada saat hujan) dapat 

dihindari. Selain itu juga dilengkapi dengan landasan/pad sebagai ruang henti 

alat berat saat proses pengisian berlangsung. 

▪    Fleet station dilengkapi dengan sistem filtrasi untuk memastikan kebersihan 
 

campuran biodiesel yang disalurkan kepada end-user. 
 

▪ Penempatan hose/nozzle juga  harus  diperhatikan. Beri  tempat  khusus dan 

hindari dari kontaminasi air. 

 

 

Lakukan konsultasi dengan pihak penyuplai untuk instalasi dan penyesuaian 

peralatan di stasiun pengisian yang melayani penyaluran bahan bakar campuran 

biodiesel. 

 

 
TRANSPORTASI 
Beberapa hal yang perlu dijadikan pedoman untuk distribusi dan transportasi bahan bakar diesel maupun 
campuran biodiesel adalah sbb: 

• Setiap konstruksi truk atau gerbong agar terbuat dari aluminium, carbon steel atau stainless steel. 
• Sebelum dilakukan pemuatan (loading) pastikan sudah dilakukan inspeksi atau pencucian tangka 

yang layak (jika diperlukan ditunjukkan dengan sertifikat pencucian). 
• Periksa apakah masih ada sisa muatan sebelumnya maupun residu sisa. Sisa residu yang masih 

diijinkan pada umumnya hanya solar atau biodiesel. Jika tempat penampungan bahan bakar (tangka) 
belum dicuci maka beberapa residu tidak diijinkan tertinggal di tangka (tempat penampungan bahan 
bakar) seperti produk makanan, minyak sayur, bensin atau pelumas. 

• Pastikan tidak ada sisa air di tangka. 
• Periksa dan pastikan semua hose dan seal bersih dan terbuat dari material yang kompatibel dengan 

B100. 
(Biodiesel Handling and Use Guide, 2008).   

 

SISTEM EVALUASI KUALITAS BAHAN BAKAR 
 
Evaluasi terhadap kualitas bahan  bakar  menjadi bagian  dari  audit  internal pengguna 

maupun pemerintah. Fungsi pengawasan dimulai dengan pengambilan sampel (biodiesel, 

minyak solar, dan biodiesel campuran). Apabila ditemukan masalah terkait kualitas bahan 

bakar dan kerusakan mesin diesel khususnya alat berat, wajib dilakukan evaluasi terhadap 

kualitas, penanganan dan penyimpanan, kompatibilitas material, serta persyaratan mesin 

(persentase maksimal biodiesel campuran). 

Pemerintah melalui Direktorat Bioenergi EBTKE-ESDM melakukan monitoring dan evaluasi 
 

terkait kualitas bahan bakar baik sektor PSO maupun Non PSO. Selain itu, terhitung tahun 
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2017 EBTKE juga memberikan kesempatan kepada laboratorium-laboratorium yang 

memiliki jasa layanan pengujian kualitas bahan bakar nabati untuk melakukan uji korelasi.
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PERMASALAHAN KOMPONEN PADA MESIN DIESEL 
 

 
 

Filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring kontaminan yang terdapat pada bahan 

bakar untuk menjaga komponen sistem injeksi bahan bakar seperti pompa tekanan tinggi 

dan  injektor. Pada  mesin  diesel  modern,  filter  bahan  bakar  diperlukan untuk  filtrasi 

partikulat keras, filtrasi kontaminan bahan bakar, dan pemisah air. Efisiensi dari ketiga 

fungsi ini merupakan hal pokok untuk menjamin kehandalan dari sistem injeksi bahan 

bakar dan perawatan periodik yang ditetapkan oleh pihak manufaktur. Pada saat ini, 

sistem diesel modern memiliki efisiensi minimum 94% untuk partikel di antara 5.1 sampai 

6.4 mikrometer menurut standar ISO TS133531. Pada level ini, filter bahan bakar sangat 
 

sensitif untuk kualitas bahan bakar dan kontaminannya. Dalam hal ini, Filter clogging time, 

yang di definisikan sebagai kemampuan untuk mengumpulkan kontaminan bahan bakar 

tanpa  menimbulkan kenaikan perbedaan tekanan inlet  dan  outlet  filter  bahan  bakar 

secara berarti, merupakan parameter yang penting. Ketika perbedaan tekanan inlet dan 

outlet filter meningkat pada level tertentu maka filter harus diganti dan hal ini yang 

merupakan dasar untuk pergantian interval filter. 
 

Pemakaian bahan bakar biodiesel dapat berpotensi untuk merubah filter clogging time 

yang dapat mengubah interval pergantian filter. Berbagai penelitian menunjukkan formasi 

deposit karena logam alkali yang berada pada biodiesel. Produk yang berpotensi menjadi 

kontaminan dari pemakaian biodiesel dapat ditimbulkan dari fatty acid glyceride selama 

penyimpanan dan selama proses oksidasi biodiesel yang dapat menimbulkan oligomer dan 

komposisi alifatik dengan berat molekul yang rendah. Pemakaian dari biodiesel juga dapat 

meningkatkan kandungan air yang berasal dari kontaminan yang dapat menyebabkan 

presipitasi, mengurangi daya lumas, dan menjadi media untuk pertumbuhan 

mikroorganisme yang dapat merusak sistem bahan bakar. Selain kontaminan tersebut, 

saturated monoglycerides, sterol glucosides dan asam karboksilat merupakan kontaminan 

utama yang berpengaruh terhadap penyumbatan filter bahan bakar yang levelnya 

tergantung dari bahan baku yang digunakan. 
 

Potensi tersebut akan bertambah apabila memakai sistem tekanan injeksi bahan bakar 

yang tinggi (diatas 1000  bar). Hal ini  dikarenakan filter bahan bakar untuk teknologi
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tekanan tinggi memiliki pori-pori lebih kecil untuk mencegah keausan pada komponen 

sistem injeksi yang memiliki clearance yang sangat kecil dibandingkan teknologi sistem 

injeksi konvensional/tekanan rendah. Juga, pada sistem tekanan injeksi tinggi, tingginya 

temperatur balik dari sistem injeksi dapat menyebabkan terjadinya oksidasi termal. Bahan 

bakar balik yang bertemperatur tinggi ini apabila bersentuhan dengan logam dari tangki 

bahan bakar menyebabkan timbulnya produk oksidasi seperti aldehid dan asam 

karboksilat yang dapat membuat korosi pada bagian logam sistem injeksi bahan bakar. 

Selain hal tersebut, potensi terjadinya polimerisasi juga merupakan sumber dari 

penyumbatan pada filter bahan bakar.   Oleh karena itu, penggunaan biodiesel harus 

memiliki standar properties maupun penanganan yang ketat untuk menghindari 

permasalahan dalam pemakaian biodiesel rasio tinggi. 

 

 

PENYEBAB KEGAGALAN FILTER BAHAN BAKAR 
 

 
 
 
 

Air 
 

Air merupakan penyebab utama masalah penyumbatan 

filter.  Kontaminasi air yang tinggi dalam bahan bakar 

(B20) dapat menyebabkan distorsi pada filter 

ditunjukkan dengan  media  filter  yang  membengkak. 

Kandungan  air  berlebih  tersebut  dapat  mendorong
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terjadinya lapisan es apabila temperatur rendah). Diagnosa lapisan es ini sulit terdeteksi 

karena akan meleleh saat penggantian filter. Keberadaan ini juga dapat menarik 

kontaminan solid dan kandungan gliserin dalam B20, hingga akhirnya menyebabkan filter 

tersumbat. 

 

 

Lumpur 
 

Timbulnya lumpur  dalam  sistem  penyimpanan salah  satunya  dapat  disebabkan oleh 

degradasi oksidatif bahan bakar, juga faktor eksternal yang masuk ke sistem saat proses 

konstruksi/pemeliharaan ataupun  saat  transportasi  bahan  bakar  ke  tempat  tujuan. 

Kontaminasi seperti garam-garam dalam air menyebabkan degradasi struktur kimia yang 

dapat merusak sistem bahan bakar engine. Dengan melakukan pemeliharaan rutin tangki, 

kandungan lumpur dalam campuran biodiesel ini dapat dihindari. Beberapa karakteristik 

lumpur yang kerap muncul antara lain berwarna kemerahan, scaly, serta endapan 

berpasir yang  mengendap di  dasar  tangki. Endapan kehitaman atau  kecoklatan juga 

mengindikasikan kontaminasi air telah mendegradasi bahan bakar. 

 

 

Kontaminasi Mikroba 
 

Mikroba (bakteri dan jamur) tumbuh di fasa interface 

antara minyak solar  dan  air.  Keberadaannya dapat 

ditemukan pada tangki suplai, tangki kendaraan, 

sistem suplai, dan  sistem bahan bakar. Kandungan 

sulfur yang tinggi dapat menjadi anti mikroba alami 

dalam   suatu   sistem   penyimpanan.   Kontaminasi 

mikroba pada filter dikenali dengan baunya yang menyengat dan disertai dengan produk 

samping menyerupai jelly berwarna coklat/hitam. Tanpa air, mikroba tidak dapat tumbuh 

dan masalah ini dapat dihindari dengan pemeliharaan tangki secara rutin. 

 

 

Oksidasi 
 

Pada mesin alat berat modern (common rail), hanya sebagian bahan bakar yang 

diinjeksikan ke injektor, selebihnya akan dikirim kembali ke tangki bahan bakar.
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Pengembalian bahan bakar ini disertai dengan panas 

dari sistem dan menyebabkan reaksi oksidasi dengan 

produk samping semacam jelaga dan menempel pada 

filter. Sedimen jelaga ini berupa butiran hitam yang 

mempengaruhi warna elemen filter.   Apabila hal ini 

terjadi, pastikan sistem  bahan  bakar  tetap  bekerja 

dengan baik, dan apabila diperlukan, dapat dilakukan penambahan aditif. 
 
 
 

Kandungan Gliserida (mono-, di-, tri-) 
 

Keberadaaan senyawa gliserida, khususnya 

monogliserida  jenuh,  dapat  menimbulkan endapan 

(sludge) bila disimpan dalam waktu yang lama dan 

dalam volume bahan bakar yang besar. 

Akumulasi endapan di dalam tangki penyimpanan 

dengan volume bahan bakar yang cukup besar sering 

menimbulkan penurunan kualitas bahan bakar, apalagi bila bercampur dengan endapan 

lumpur, air atau residu hidrokarbon yang berasal dari minyak solar. Akumulasi endapan di 

dalam bahan bakar cair akan menjadi voluminous (mengembang) di dasar tangki 

penyimpanan dan  dapat  menimbulkan masalah  penyumbatan pada  filter.  Umumnya 

warna endapan dari gliserida jenuh dalam bahan bakar adalah putih. Perubahan warna 

endapan gliserida jenuh dapat terjadi bila terdapat pengotor lainnya seperti lumpur tanah 

(dari air sungai) yang dapat menyebabkan endapan menjadi berwarna coklat atau residu 

dari  hidrokarbon minyak solar  yang  dapat  menyebabkan endapan menjadi berwarna 

hitam dan lengket. 

 

 

Sedimen 
 

Pada banyak permasalahan, tangki dan sistem bahan 

bakar yang tidak terpelihara dan terbengkalai dapat 

menyebabkan akumulasi kontaminan seperti karat, 

kerak, dan kontaminan lain yang terkandung dalam 

bahan  bakar.  Penyumbatan  filter  akibat  sedimen
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ditunjukkan dengan endapan pada lipatan filter dan partikel yang menempel di sekeliling 

filter. Sedimen juga  menarik gliserin yang  menempel pada  filter. Untuk menghindari 

kontaminasi sedimen, perlu dilakukan pemeliharaan tangki secara rutin. 

 

 

PENYEBAB KEGAGALAN INJEKTOR 
 

Penyebab kegagalan injektor dapat disebabkan oleh masalah sebagai berikut: 
 
Keausan 

 

Faktor penyebab keausan diakibatkan oleh degradasi (aging) sifat biodiesel, kandungan air 

yang tinggi, kontaminasi pada biodiesel, dan reaksi oksidasi biodiesel akibat kontak udara. 

 

Korosi 
 

Bahan bakar campuran biodiesel memiliki sifat yang lebih korosif dibandingkan dengan 

minyak solar, dikarenakan adanya oksigen dalam gugus fungsi, sifat higroskopis biodiesel, 

dan keberadaan asam lemak bebas. Oksidasi campuran biodiesel ketika berkontak dengan 

udara sekitarnya dapat meningkatkan kadar keasaman dan membuatnya menjadi korosif. 

Degradasi biodiesel akibat masa simpan dan adanya akumulasi air dalam sistem 

penyimpanan dapat menghasilkan mikroorganisme yang juga bersifat korosif. 

 

Kavitasi 
 

Kavitasi terjadi ketika tekanan cairan lebih rendah dari tekanan uapnya yang umumnya 

terjadi pada kecepatan aliran yang tinggi, sehingga terbentuk gelembung yang selanjutnya 

pecah dan merusak permukaan logam. Kerusakan yang terjadi berbentuk kawah-kawah 

kecil yang mengelompok dan dalam waktu lama akan menyebabkan terkelupasnya 

material dari permukaan. Pecahnya gelembung terjadi dengan kecepatan yang sangat 

tinggi sehingga tidak hanya merusak permukaan tetapi juga dapat menimbulkan retak di 

permukaan  akibat  beban  impak.  Jika  materialnya keras  sekali  (getas)  maka  retakan 

permukaan di permukaan dalam tersebut akan menjalar dengan sangat cepat ke 

permukaan luar dan mengakibatkan pecah.
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LAMPIRAN 1 

SK Dirjen EBTKE No. 100.K/10/DJE/2016 
Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis 

Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri 
 
 

 

No 
 

Parameter Uji 
 

Satuan 
Batasan  

Standar Uji 
Min Maks 

1 Massa jenis (pada 40oC) kg/m3
 850 890 ASTM D 1298 

2 Viskositas kinematik (pada 40oC) cSt 2,3 6,0 ASTM D 445 

3 Angka setana  51 - ASTM D 613 

4 Titik nyala (mangkok tertutup) 
oC 100 - ASTM D 93 

5 Titik kabut oC - 18 ASTM D 2500 

6 Korosi lempeng tembaga 

(3 jam, 50oC) 

- - 1 ASTM D 130 

7 Residu karbon 

- dalam per contoh asli, atau 

- dalam 10% ampas distilasi 

 

 

%-massa 

 

 

- 

- 

 

 

0,05 

0,3 

ASTM D 4530 

8 Air dan sedimen %-vol - 0,05 ASTM D 2709 

9 Temperatur distilasi 90% oC - 360 ASTM D 1160 

10 Abu tersulfatkan %-massa - 0,02 ASTM D 874 

11 Belerang mg/kg - 50 ASTM D 5453 

12 Fosfor mg/kg - 4 AOCS Ca 12-55 

13 Angka asam mg-KOH/g - 0,5 ASTM D 664 

AOCS Cd 3d-63 

14 Gliserol bebas %-massa - 0,02 ASTM D 6584 

AOCS Ca 14-56 

15 Gliserol total %-massa - 0,24 ASTM D 6584 

AOCS Ca 14-56 

16 Kadar ester metil %-massa 96,5 - dihitung 

17 Angka iodium %-massa (g- 

I2/100g) 

- 115 AOCS Cd 1-25 

18 Kestabilan oksidasi 

- Periode induksi metode rancimat 

- Petrooksi 

 

 

menit 

menit 

 

 

- 

- 

 

 

480 

36 

 

 

EN 15751 

ASTM D 7545 

19 Monogliserida %-massa - 0,8  
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LAMPIRAN 2 

SK Dirjen Migas No. 28.K/10/DJM.T/2016 
 

 
 

No 
 

Parameter Uji 
 

Satuan 
Batasan  

Standar Uji 
Min Maks 

1 Bilangan setana, atau 
Indeks setana 

 48 
45 

- 
- 

ASTM D 613 
ASTM D 4737 

2 Berat jenis (pada 15oC) kg/m3
 815 870 ASTM D 4052 

ASTM D 1298 

3 Viskositas (pada 40oC)  2,0 4,5 ASTM D 445 
4 Belerang %-m/m - 0,351)

 

0,302)
 

0,253)
 

0,054)
 

0,0055)
 

ASTM D 4294 
ASTM D 5453 

5 Distilasi: 
90% Volume Penguapan 

 
oC 

 
- 

 
370 

 
ASTM D 86 

6 Titik nyala oC 52 - ASTM D 93 
7 Titik kabut 

oC - 18 ASTM D 2500 
8 Titik tuang oC - 18 ASTM D 97 
9 Residu karbon %-m/m  0,16)

 ASTM D 189 
10 Kandungan air mm/kg - 500 ASTM D 6304 
11 Kandungan FAME 

oC - 207)
 ASTM D 7806 

ASTM D 7371 

12 Korosi bilah tembaga %-massa - Kelas 1 ASTM D 130 
13 Kandungan abu %-m/m  0,01 ASTM D 482 
14 Kandungan sedimen %-m/m - 0,01 ASTM D 473 
15 Bilangan asam kuat mg KOH / g - 0 ASTM D 664 
16 Bilangan asam total mg KOH / g - 0,6 ASTM D 664 
17 Penampilan visual  - - - 
18 Warna No. ASTM 96,5 3,0 ASTM D 1500 
19 Lubricity 

(HFRR wear scar dia. @60oC) 
 

mikron 

  

4608)
 

 
ASTM D 6079 

20 Kestabilan oksidasi 
Metode Rancimat 

 
jam 

 
35 

  
EN 15751 

Catatan Umum: 
1.     Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung 

komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan 
2.     Penanganan (handling) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll). 
3.     Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi. 

 
CATATAN : 
1)     Batasan 0,35% m/m, setara dengan 3500 ppm, berlaku tahun 2015 
2)     Batasan 0,30% m/m, setara dengan 3000 ppm, berlaku tahun 1 Januari 2016 
3)     Batasan 0,25% m/m, setara dengan 3500 ppm, berlaku tahun 1 Januari 2017 
4)     Batasan 0,05% m/m, setara dengan 3500 ppm, berlaku tahun 1 Januari 2021 
5)     Batasan 0,005% m/m, setara dengan 3500 ppm, berlaku tahun 2025 
6)     Dengan FAME maks. 20% v/v, ref: WWFC 
7)     Permen ESDM 12/2015 dan perubahannya 
Parameter kualitas ini berlaku jika kadar belerang kurang dari sama dengan 500 ppm

mailto:@60oC
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LAMPIRAN 3 

Contoh Certificate of Analysis (CoA) Biodiesel/FAME 
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LAMPIRAN 4 

Contoh Certificate of Analysis (CoA) Minyak Solar 
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LAMPIRAN 5 

Contoh Certificate of Analysis (CoA) Campuran Biodiesel 
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LAMPIRAN 6 

Laboratorium Pengujian Terakreditasi 
 

 
1.   Laboratorium Kelompok Bahan Bakar Minyak dan Gas, KP3 Teknologi Aplikasi Produk, 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” 

Alamat       : Jl. Ciledug Raya Kav. 109 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230 

Telepon     : 021-7228814, 021-7394422 ext. 1222, 1223 

Fax             : +62 21 7228614, 7246150 
 

 

2.   PT PETROLAB Services 

Alamat       : Jl. Pisangan Lama III No. 28, Jakarta Timur 13230 (Kantor Pusat) 

Telepon     : 021-29688694, 021-4717001 

Fax             : 021-29688693 

Email          : petrolab@cbn.net.id 
 
 

Kantor Cabang 

Balikpapan, Kalimantan Timur                    Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan 

Telepon : 0542-765019 Telepon : 0526-2024045 

Fax : 0542-762873 HP : 0853-4994517 

Email : petrobpn@cbn.net.id Email : adm.tanjung@petrolab.co.id 

 
3.   SGS Indonesia 

The Garden Centre 2nd Floor 

Cilandak Comercial Estate, Jakarta Selatan 12560 

Telepon     : 021-29780600 

Fax             : 021-29780678 
 
 

4.   SUCOFINDO Laboratory 

Jl. Arteri Tol Cibitung, Cibitung-Bekasi, Jawa Barat 17520 

Telepon     : 021-88321176 

Email          : marketing.lab@sucofindo.co.id 
 

 

5.   PT Intertek Utama Services 

Jl. Raya Bogor KM 28, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710 

Telepon     : 021-29384454 

Fax             : 021-29384465

mailto:petrolab@cbn.net.id
mailto:petrobpn@cbn.net.id
mailto:adm.tanjung@petrolab.co.id
mailto:marketing.lab@sucofindo.co.id
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6.   Oil Clinic 

Jl. Yos Sudarso, Pintu 3 Plumpang, Jakarta Utara 14230 

Telepon     : 021- 43923155, 085210003383; 085285499969 

Email          : cs@oilclinic.com ; admin@oilclinic.com

mailto:cs@oilclinic.com
mailto:admin@oilclinic.com
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LAMPIRAN 7 

Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan OEM 
 
 
 
 

 
 

Beragam Statement OEM 
 

 

KOMATSU LTD. 

Kualitas Biodiesel 

Komatsu mensyaratkan pembelian produk biodiesel maupun campuran biodiesel dari 

penjual yang memiliki sertifikasi BQ-9000 (BQ-9000 Certificated Marketers). Namun, 

Indonesia sebagai negara pengguna campuran biodiesel tertinggi belum memiliki lembaga 

ataupun program untuk mensertifikasi produsen biodiesel maupun penjual campuran 

biodiesel. Untuk itu, dianjurkan pengujian dan nilai standar biodiesel mengacu pada EN 

14214 atau ASTM D 6751, terutama untuk nilai parameter angka asam, mono-, di-, dan 

trigliserida. Berikut perbedaan batasan ketiga standar (lihat halaman 48). 

 

 

Penyimpanan dan Penggunaan 
 
Penanganan dan penyimpanan biodiesel dan campuran biodiesel sesuai petunjuk 

merupakan kunci dari terjaganya kualitas keduanya. Petunjuk teknis penanganan dan
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penyimpanan biodiesel  dan  campuran  biodiesel. dapat  dilihat  pada  hal  9-21.  Tangki 

penyimpan akhir (sebelum penyaluran ke alat berat) sebaiknya dilengkapi dengan filter 

berukuran 4 µm untuk menyaring pengotor sebelum masuk ke tangki bahan bakar mesin. 

 

Biodiesel juga memiliki tingkat kestabilan yang rendah dibandingkan minyak solar, yang 

nantinya dapat menyebabkan permasalahan penyimpanan jangka panjang. Perlu 

dipastikan penggunaan campuran biodiesel tidak lebih dari 6 bulan dari waktu pembelian 

dan memastikan masa simpan campuran biodiesel dalam tangki penyimpan atau tangki 

bahan bakar kendaraan tidak lebih dari 3 bulan. Penambahan antioksidan dapat 

meningkatkan ketahanan campuran biodiesel dalam masa penyimpanan. 

 

Komatsu Ltd. tidak merekomendasikan penggunaan biodiesel untuk mesin yang rendah 

tingkat  pemakaiannya, seperti  generator  daya  darurat  atau  aplikasi  tertentu.  Sistem 

permesinan harus dibersihkan setelah penyimpanan waktu yang panjang (3 bulan atau 

lebih) dengan mengoperasikan mesin dengan minyak solar murni atau campuran biodiesel 

baru (campuran minimum) selama 30 menit. 
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Pengaruh Logam 
 
Tingkat angka asam biodiesel yang relatif tinggi dapat mengkorosi beberapa logam seperti 

seng, tembaga, dan lainnya. Apabila disinyalir penyumbatan filter bahan bakar akibat 

pengaruh logam, maka wajib dilakukan investigasi kandungan senyawa pada filter bahan 

bakar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilakukan diskusi dan konsultasi dengan PT 

United Tractors. 

 

Manajemen Filter Bahan Bakar 
 
Biodiesel dapat membersihkan endapan pada saluran bahan bakar. Saat pergantian dari 

minyak solar ke campuran biodiesel, filter bahan bakar akan mengalami pergantian 30 jam 

atau kurang dari waktu penggantian yang seharusnya, dan 2 kali penggantian berikutnya 

akan menurunkan setengah waktu dari interval standar. Filter bahan bakar asli Komatsu 

wajib digunakan untuk mencegah permasalahan terkait penggunaan campuran biodiesel. 

Konsultasikan dengan PT United Tractors mengenai interval penggantian cartridge filter 

bahan bakar setelah penggantian awal. 

 

 
 

Manajemen Tangki Bahan Bakar 
 
Lakukan inspeksi harian dan drain air dari tangki bahan bakar sebelum memulai 

pengoperasian alat. Isi penuh tangki bahan bakar setelah pekerjaan berakhir. Biodiesel 

memiliki kemampuan mengikat air secara alami, dan keberadaan air mendorong 

pertumbuhan mikroba. Alat pemisah air (water separator) cukup efektif namun tidak 

bekerja sempurna. Untuk mengurangi kandungan air dan potensi akumulasi kondensasi 

pada tangki bahan bakar, pengisian penuh pada tangki bahan bakar mesin dan penyimpan 

dinilai cukup efektif. 

 

 
 

Material Hose pada Sistem Bahan Bakar 
 
Biodiesel dapat merembes ke dalam material karet alami dan sintesis, khusus untuk karet 

alami tidak disarankan untuk aplikasi biodiesel. Biodiesel dapat mempercepat degradasi 

material karet yang merupakan komponen utama hose. Jadwal penggantian hose yang 

biasanya dilakukan setiap 4000 jam atau per 2 tahun, diprediksi akan lebih cepat.
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Minyak Pelumas 

Hasil pengujian internal PT Komatsu

 

Telah dilakukan observasi terhadap pengaruh fuel dilution minyak pelumas dalam bahan 

bakar campuran biodiesel pada kondisi operasi tertentu. Monitoring terhadap fuel dilution 

dilakukan dengan pengambilan sampel secara berkala, dengan menjaga level bahan bakar 

dalam minyak pelumas tidak kurang dari 5%. 

Lakukan penggantian oli mesin dan saringan oli mesin pada interval yang telah ditentukan. 

Direkomendasikan untuk menggunakan analisis minyak KOWA untuk mengawasi kondisi 

minyak mesin.  Konsultasikan dengan PT  United  Tractors  mengenai hasil dan  interval 

penggantian oli mesin. 

 

 

Penambahan Aditif Anti Mikroba 
 
Biodiesel merupakan media  untuk  lingkungan hidup  mikroba. Mikroba menyebabkan 

korosi sistem bahan bakar dan penyumbatan filter yang lebih cepat. Lakukan petunjuk 

seperti pada halaman 24. 

 

 

Efek Daya dan Konsumsi Bahan Bakar 
 
Biodiesel memiliki nilai kalor 7-10% lebih rendah dibandingkan minyak solar. Hal ini 

berdampak pada sedikit penurunan daya dan sedikit kenaikan konsumsi bahan bakar, 

tergantung seberapa besar rasio pencampuran biodiesel.
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CATERPILLAR 

 
Kualitas Biodiesel dan Campuran Biodiesel 

 
Untuk  penggunaan  campuran  biodiesel  pada  mesin  Caterpillar, maka  biodiesel  yang 

dipakai dalam pencampuran harus memenuhi persyaratan dalam ASTM 6751 atau EN 

14214, demikian pula minyak solar yang digunakan harus memenuhi ASTM D 975 atau EN 
 

590, sedangkan campuran biodiesel memenuhi spesifikasi ASTM 7467. 
 
 
 

Penyimpanan dan Penggunaan 
 
Penanganan dan penyimpanan biodiesel dan campuran biodiesel sesuai petunjuk menjadi 

referensi  mendasar  bagi  pihak-pihak yang  terlibat.  Petunjuk  teknis  penanganan  dan 

penyimpanan biodiesel dan campuran biodiesel. dapat dilihat pada hal 9-21. OEM CAT 

merekomendasikan instalasi unit pemisah air (water separator), dengan adanya water 

separator segala permasalahan bahan bakar terkait air dapat terselesaikan, bahkan untuk 

campuran biodiesel dengan konsentrasi biodiesel yang tinggi (maks. 20%). 

 

 

Pengaruh Logam 
 
Pembentukan korosi akibat pengaruh logam timbal, tembaga, dan timah mengindikasikan 

adanya reaksi asam dengan komponen mesin.
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Manajemen Filter Bahan Bakar 
 
Biodiesel memiliki sifat solvensi/melarutkan pengotor pada tangki maupun saluran bahan 

bakar yang dapat menyebabkan tersumbatnya filter bahan bakar. Pada tahap awal 

pemakaian, biodiesel akan membersihkan seluruh deposit/endapan, sehingga frekuensi 

penggantian filter akan meningkat secara signifikan, setelah sistem bersih, maka 

penggantian filter akan kembali ke interval semula. Namun perlu diperhatikan bahwa hal 

ini tidak akan terjadi pada tangki bahan bakar unit baru atau sejak semula telah 

menggunakan campuran biodiesel. Lakukan uji tambahan cleanliness untuk mengetahui 

tingkat kebersihan bahan bakar, lihat halaman 36. 

 

 
 

Implementasi Campuran Biodiesel (Maks. 15%) 
 
• Tidak  ditemukan  dampak  langsung  terhadap  penurunan  daya  pada  mesin,  juga 

penggantian injektor. 

•   Tidak ditemukan dampak terhadap signifikan terhadap konsumsi bahan bakar. 
 

• Angka  asam  campuran  biodiesel  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan  minyak  solar, 

diperlukan analisa lebih lanjut untuk menemukan dampak kinerja mesin dan 

ketahanan mesin untuk aplikasi jangka panjang. 

•   Instalasi water separator pada aplikasi campuran biodiesel (maks. 15%) 
 

- Mesin yang dilengkapi water separator relatif tidak menemukan banyak masalah 

dibandingkan mesin tanpa water separator 

- Mesin yang dilengkapi dengan water separator tidak mengalami dampak terhadap 

oil condition (oil dilution) dibandingkan mesin tanpa water separator 

-     Meningkatkan masa pakai filter bahan bakar hingga 500 jam 
 
 
 

CUMMINS 
 

Kualitas Biodiesel dan Campuran Biodiesel 
 
Mesin Cummins mensyaratkan kualitas biodiesel yang digunakan sebagai campuran 

dengan minyak solar merujuk ASTM D 6751, dengan titik berat pada parameter stabilitas 

(oksidasi, termal, dan penyimpanan) karena parameter ini merupakan persyaratan utama
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bila biodiesel akan dicampurkan dengan minyak solar. Penggunaan campuran biodiesel 
 

20%  (B20) memerlukan persetujuan Engine Manufacturers Association (EMA), dengan 

kualitas B20  merujuk  pada  ASTM  D  7467.  Selain  itu,  pengguna  disarankan membeli 

campuran biodiesel dari penjual yang bersertifikat BQ-9000 (BQ-9000 Certified Marketer), 

juga bahan bakar biodiesel sebaiknya dibeli dari produsen yang bersertifikat BQ-9000 (BQ- 

9000 Accredited Producer). Kedua sertifikasi ini dapat diakses di  http://www.bq-9000.org. 

Selain itu, setiap bulannya Cummins memperbaharui persyaratan bahan bakar melalui 

Service Bullentin (# 3379001-11). Dapat juga diakses pada website Cummins QuickServe 

(http://www.quickserve.cummins.com). 

 

 
 

Penyimpanan dan Penggunaan 
 
Biodiesel memiliki stabilitas oksidasi yang lebih rendah dibandingkan minyak solar, 

penyimpanan biodiesel dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 2 bulan) akan menaikkan 

angka asam dan menurunkan stabilitas oksidasi biodiesel. Sebaiknya campuran biodiesel 

yang  telah  disimpan lebih  dari  3  bulan,  tidak  digunakan pada  operasi  mesin.  Untuk 

keterangan lengkapnya, dapat dilihat pada halaman 9-21. 

 

 
 

Pengaruh Logam dan Elastomer 
 
Karet alam, nitril, dan karet butyl merupakan material yang mudah terdegradasi apabila 

berkontak dengan biodiesel. Logam tembaga, perunggu, kuningan, timah, timbal, dan seng 

dapat menyebabkan pengendapan deposit. Penggunaan bahan ini tidak disarankan untuk 

tangki dan saluran bahan bakar, serta pelapisan. Hubungi pihak Cummins untuk 

menentukan kesesuaian material untuk aplikasi mesin untuk menghindari kerusakan 

mesin. 

 

 
 

Manajemen Filter Bahan Bakar 
 

Cummins mensyaratkan penggunaan media filter bahan bakar StrataPoreTM dan 

merekomendasikan penggunaan filter Cummins Filtration yang dilengkapi dengan media 

StrataPoreTM. Apabila media StrataPore tidak daoat digunakan, maka filter sejenis dapat

http://www.bq-9000.org/
http://www.quickserve.cummins.com/
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digunakan asal memenuhi standar kinerja. Untuk lebih jelas, dapat mengunjungi website 

http://www.cumminsfiltration.com. 

 

Karena sifat alami biodiesel yang mudah melarutkan pengotor terutama pada tangki dan 

saluran bahan bakar kendaraan, maka penggantian filter pada awal penggunaan biodiesel 

akan meningkat, kecuali untuk unit baru yang dari awal telah menggunakan campuran 

biodiesel. Dua kali penggantian pertama akan menurunkan setengah waktu dari interval 

standar. Setelah periode awal, interval penggantian dapat menyesuaikan petunjuk OEM. 

 

 
 

Garansi Pemakaian 
 
Garansi  pemakaian  mesin  Cummins  mencakup  kegagalan  produksi pabrik,  kerusakan 

mesin, servis, dan kinerja mesin. Namun, penggunaan biodiesel yang tidak memenuhi 

spesifikasi tidak dapat mengklaim garansi yang  diberikan oleh  Cummins. Hal  ini  juga 

berlaku untuk penggunaan minyak solar yang tidak memenuhi spesifikasi yang 

dipersyaratkan oleh Cummins. Sehingga penting untuk memastikan kedua bahan bakar 

tersebut memenuhi standar sesuai spesifikasi pihak industri. 

 

 
 

Implementasi Campuran Biodiesel 
 
Mesin Cummins menyatakan siap menggunakan campuran biodiesel maks. 20% (B20), 

dengan catatan baik biodiesel maupun campuran biodiesel memenuhi spesifikasi yang 

dipersyaratkan oleh Cummins, lihat halaman 74 

http://www.cumminsfiltration.com/

