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Abstrak
Asam lemak tak jenuh ganda (Poly Unsaturated Fatty Acids/PUFAs) memegang peranan penting
dalam bidang kesehatan, khususnya untuk penanganan dan pencegahan berbagai penyakit
degeneratif, serta perkembangan otak bayi dan balita. PUFAs dapat dikonsentrasikan dari minyak
hewani/nabati dengan menggunakan proses inklusi urea. Pada prinsipnya, proses ini adalah
pemisahan PUFAs dari asam lemak jenuh (Saturated fatty Acids/SFAs) berdasarkan perbedaan
ukuran diameter molekul asam lemak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model
termodinamika yang sesuai untuk menggambarkan kesetimbangan fasa padat-cair antara asam
palmitat dan urea, menentukan nilai koefisien aktivitas pada model tersebut dan parameter-parameter
interaksi antar molekul. Sejumlah tertentu asam palmitat dicampurkan dengan urea etanolik disertai
dengan pengadukan dan pemanasan hingga membentuk larutan homogen. Selanjutnya larutan
didinginkan perlahan-lahan hingga terbentuk kristal inklusi urea. Suhu saat terbentuk kristal pertama
kali, merupakan suhu kesetimbangan fasa padat-cair asam palmitat-urea-etanol. Data suhu dan
komposisi kesetimbangan dimodelkan secara thermodinamika dengan pendekatan berbasis Excess
Gibbs Free Energy, menggunakan asumsi bahwa molekul asam palmitat tidak terlarut ke dalam
molekul urea membentuk larutan padat, sehingga dapat dianggap bahwa pada fasa padat, keduanya
merupakan komponen murni. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada kondisi kesetimbangan, fasa
cair campuran asam palmitat, urea dan etanol sedikit menyimpang dari kondisi ideal dengan nilai
koefisien aktivitas sebesar 1,335. Ketidak-idealan tersebut dimodelkan dengan beberapa model
termodinamika. Model van Laar terbukti paling sesuai menggambarkan kondisi inklusi urea, dengan
faktor yang paling berperan adalah tingkat polaritas cairan dan struktur molekul komponenkomponen penyusunnya.
Kata kunci : asam palmitat, inklusi urea, kesetimbangan fasa, ketidak-idealan
1.

Pendahuluan

Asam lemak tak jenuh ganda (Poly Unsaturated Fatty Acids/PUFAs), seperti asam linoleat (LA),
Eicosapentaenoic Acid (EPA) dan Docosahexaenoic Acid (DHA) merupakan salah satu nutrisi yang
sangat penting bagi kesehatan, baik bagi orang dewasa maupun untuk bayi dan balita. Asam-asam
tersebut banyak terkandung dalam minyak ikan dan minyak nabati. Sebagai nutrisi pelengkap,
konsumsi dalam bentuk konsentrat lebih bermanfaat dibandingkan dalam bentuk minyak, karena
asam-asam lemak jenuh yang terdapat dalam minyak sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan
(Bronsgeest-Schoute, et al, 1981).
PUFAs dapat dikonsentrasikan dari minyak hewani/nabati dengan menggunakan proses inklusi urea.
Pada prinsipnya, proses ini adalah pemisahan PUFAs dari asam lemak jenuh (Saturated fatty
Acids/SFAs) berdasarkan perbedaan ukuran diameter molekul asam lemak. Asam palmitat merupakan
asam lemak jenuh (SFA) yang molekulnya memiliki rantai lurus, sehingga ukuran diameter
molekulnya lebih kecil dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh yang memiliki struktur
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melengkung. Oleh karena itu, asam palmitat lebih mudah terikat pada molekul kristal urea dengan
membentuk senyawa inklusi.
Secara umum, senyawa inklusi adalah suatu bentuk dengan 2 komponen saling berikatan melalui
ikatan hidrogen dan ikatan Van der Waals (Hayes, et al, 2002). Pada ikatan ini lazim dikenal istilah
“host” untuk molekul kristalnya, dan “guest” untuk molekul yang masuk/terikat ke dalam kristal. Pada
senyawa inklusi urea (Urea Inclusion Compounds-UICs), molekul urea saling terikat satu sama lain
dengan ikatan hidrogen dalam struktur spiral/helix seperti pada rantai DNA, yang menyisakan rongga
di tengahnya berbentuk channel (kanal). Rongga ini terisi oleh molekul tamu (guest) yang berupa
senyawa rantai lurus dengan diameter kurang dari 5,2 Å. Guest molecules membentuk rangkaian
periodik dengan perulangan yang tidak sama dengan periode host molecules. Ikatan antara host dan
guest molecules ini bukan ikatan kimia konvensional biasa, seperti ikatan ion atau kovalen. Namun di
antara kedua molekul tersebut ada interaksi yang lemah sehingga guest molecule dapat bergerak
dengan leluasa di dalam rongga/terowongan kristal urea.
Untuk keperluan desain proses dan optimasi di industri kimia yang melibatkan proses pemisahan,
diperlukan data perubahan fasa inklusi urea. Peneltian ini bertujuan untuk mempelajari kondisi
kesetimbangan padat-cair yang terjadi pada sistem inklusi urea, ditinjau dari model kesetimbangan
termodinamik asam lemak jenuh-urea-etanol, dengan mendeskripsikan model yang sesuai, nilai
koefisien aktivitas serta parameter interaksi antar komponen yang terlibat.
Menurut Prausnitz et al (1999), untuk larutan non ideal padat-cair multikomponen secara umum
berlaku persamaan :
(1)
Excess Gibbs free energy dalam campuran sebagai fungsi koefisien aktivitas komponen dalam
campuran, disajikan dalam persamaan berikut:
∑

(2)

Peristiwa kesetimbangan fasa padat-cair pada inklusi urea, dengan asumsi di atas dapat digambarkan
seperti pada Gambar 1. Persamaan (3) berlaku untuk i = 1 dan i = 2.

Gambar 1. Skema kesetimbangan fasa padat-cair asam palmitat-urea-etanol
Kesetimbangan fasa inklusi urea pada penelitian ini dianalisis berdasarkan asumsi : 1) asam palmitat
dan urea di fasa padat tidak saling larut (completely immiscible), heterogen dan dapat dianggap
sebagai pure component untuk masing-masing komponennya (XiS γiS = 1); 2) asam palmitat terlarut
sempurna dalam urea dan etanol pada fasa liquid (completely miscible); 3) kesetimbangan terjadi
antara pure solid dengan liquid solution. Persamaan kesetimbangan fasa padat-cair yang berlaku untuk
model heterogen semacam ini adalah :
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Nilai koefisien aktivitas γ dapat ditentukan dari percobaan dengan menggunakan model
termodinamika seperti model Margulles, Non Random Two Liquid (NRTL), Wohl, Wilson, UNIFAC
dan UNIQUAC. Menurut beberapa penelitian terdahulu, model-model termodinamika inilah yang
sesuai untuk kesetimbangan fasa padat-cair. Pada penelitian ini, data eksperimen diperoleh dari
analisis suhu dan komposisi di fasa cair. Untuk itu, non idealitas ditinjau dengan model
termodinamika yang diterapkan untuk fasa cair. Persamaan kesetimbangan dimodelkan dengan model
Margules, Wohl dan van Laar yang relatif sesuai untuk kondisi cairan yang sederhana, saling larut
maupun larut sebagian, dan dapat dikembangkan untuk campuran multikomponen.
Tabel 1. Model Termodinamika untuk non idealitas fasa cair
Model
Two Suffix
Margules

Formulasi
E

g
 2qa12 x1 x2  2qa13 x1 x3  2qa23 x2 x3
RT
'
'
'
'
'
ln  1  A12
x22  A13
x32  A12
 A13
 A23
x2 x3
'
'
ln  2  A12
x12  A23
x32
'
'
ln  3  A13
x12  A23
x22

Wohl


 A
 A


x x
x x

'
12

'
'
 A23
 A13

1

3

'
13

'
'
 A23
 A12

1

2

gE
 2a12 z1 z 2  2a13 z1 z 3  2a23 z 2 z3
RT  x1q1  x2 q2  x3 q3 
 3a 112z12 z 2  3a 122 z 22 z1  3a 113z12 z 3
 3a 133z 32 z 2  3a 223z 22 z 3  3a 233z 32 z 2
 6a 123z1 z 2 z 3  ...

Van Laar
E

g

RT

2q2 a12 x1 x2  2q3a13x1 x3  2
x1 

q2
q
x2  3 x3
q1
q1

A12'  2q1a12

A13'  2q1a13

'
A21
 2q2 a12

'
A31
 2q3a13
2

q2 q3
qa23x2 x3
q1

'
A23
 2q2 a23

2

'
A32
 2q3a23

'
'
 A' 
 '
 A' 
A' A31
' A13 
  x2 x3 21
 A  A13'  A32

  x32 A13'  31
x22 A12'  21
' 
' 
'
'  12
' 
A12 
A13 
A12 A13 
A31 


ln  1 
2
'
'


A21
A31
 x1  x2 '  x3 ' 
A12
A13 


(Prausnitz et al, 1999)
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Ketiga model di atas diaplikasikan untuk kesetimbangan fasa padat-cair terner asam palmitat-ureaetanol di fasa cair. Asam palmitat mewakili asam lemak jenuh yang terinklusi ke dalam kristal urea.

2. Metodologi
Pada umumnya, SFAs yang terkandung dalam minyak nabati adalah asam palmitat dan stearat. Untuk
itu, penelitian ini menggunakan bahan artificial asam palmitat yang dapat mewakili keberadaan asam
lemak jenuh di dalam minyak nabati. Bahan yang dipergunakan adalah asam palmitat p.a. dari EMerck, serta etanol teknis 96% food grade. Rangkaian alat percobaan komplekasi urea dideskripsikan
pada Gambar 2.
Larutan urea etanolik dicampurkan dengan SFA pada komposisi tertentu. Campuran dipanaskan
hingga membentuk larutan homogen. Selanjutnya campuran didinginkan sampai terbentuk larutan
lewat jenuh dan muncul kristal senyawa kompleks asam lemak jenuh-urea. Suhu saat terbentuk kristal
pertama kali dicatat sebagai suhu percobaan kesetimbangan padat-cair. Data fraksi mol (X) dan suhu
kesetimbangan (Texp) inilah yang diolah untuk menentukan model termodinamika yang sesuai, serta
menentukan koefisien aktivitas dan parameter interaksi antar komponen, yang didasarkan pada
pendekatan berbasis excess Gibbs free energy.

Gambar 2. Rangkaian alat kristalisasi pada proses inklusi urea

3. Hasil Diskusi
Inklusi urea membentuk 2 fasa padat dan cair, dengan fasa padat terdiri atas 2 komponen (biner) urea
dan asam lemak, sedangkan fasa cair terdiri atas 3 komponen (terner) urea-asam lemak-etanol.
Penyelesaian model-model Margules, Wohl dan van Laar diterapkan untuk kesetimbangan terner
urea-asam lemak-etanol.
Dari data suhu eksperimen dan komposisi campuran, koefisien aktivitas (γexp) dihitung dengan
Persamaan (3). Sedangkan nilai adjustable parameter ditentukan terlebih dahulu untuk menghitung
koefisien aktivitas model (γhit) dengan menggunakan persamaan pada Tabel 1. Kesesuaian antara γexp
dengan γhit ditentukan melalui minimasi Sum Square of Errors (SSE) antara keduanya. Parameter
interaksi yang dianggap benar diperoleh dari nilai tebakan yang memberikan SSE terkecil. Nilai
tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung suhu model kesetimbangan (T model).
Deviasi relatif rata-rata antara suhu kesetimbangan percobaan dengan model dihitung menurut
persamaan :
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Non idealitas dari campuran inklusi urea dapat ditunjukkan melalui Persamaan (3). Dalam bentuk lain,
persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai :
*

(

)

+

(5)

Dengan memplot data Tif/T versus ln XiL diperoleh visualisasi seperti pada Gambar 3. Garis lurus
menunjukkan kecenderungan linieritas antara logaritmik fraksi mol komponen asam palmitat (ln XiL)
dengan perbandingan titik leleh asam palmitat dengan suhu kesetimbangan (Tf/T). Garis tersebut
menunjukkan penyimpangan terhadap kurva ideal (garis putus-putus). Pada kondisi larutan ideal,
koefisien aktivitas komponen i sama dengan 1. Persamaan garis lurus yang diperoleh dari linierisasi
data percobaan memberikan nilai slope yang mendekati nilai intersep. Hal ini menunjukkan bahwa
nilai koefisien aktivitas asam palmitat di dalam cairan mendekati (tetapi tidak sama dengan) 1. Dari
perhitungan persamaan (5) diperoleh nilai koefisien aktivitas asam palmitat (γ1) dalam larutan sebesar
1,335. Dengan kata lain, campuran tersebut sedikit menyimpang dari kondisi ideal. Pada larutan non
polar, seperti halnya pada campuran asam palmitat-urea-etanol ini, umumnya nilai koefisien aktivitas
solut lebih besar dari 1 (Prausnitz et al, 1999). Kelarutan solut lebih rendah dibandingkan pada kondisi
ideal, seperti terlihat pada Gambar 3).
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y = -39,099x + 38,81
R² = 0,8995
Tif/T
Gambar 3. Kurva non idealitas campuran inklusi urea

Penyimpangan (non idealitas) dari larutan tersebut selanjutnya dimodelkan dengan persamaan Wohl,
Two Suffix Margules (TSM) dan van Laar. Kesesuaian antara suhu kesetimbangan percobaan (T exp)
dengan suhu hasil perhitungan (Tmodel) pada masing-masing model ditampilkan secara visual pada
Gambar 4-Gambar 6.
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Gambar 4. Perbandingan suhu percobaan dengan suhu model Two Suffix Margules untuk sistem
asam palmitat-urea-etanol
Model Two Suffix Margules umumnya sesuai digunakan untuk campuran cairan yang sederhana,
memiliki kemiripan antara masing-masing komponen dalam hal ukuran, bentuk molekul dan sifat-sifat
kimianya. Selain itu model ini lebih sesuai untuk campuran cairan yang bersifat polar. Pada Gambar 4
terlihat bahwa secara visual, nilai Teksp dengan T model tidak terlalu dekat. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh sifat campuran cairan inklusi urea yang kurang polar. Etanol dan urea cenderung
bersifat polar, sementara asam palmitat kurang polar karena memiliki rantai karbon yang panjang.
Dari segi ukuran molekul, etanol, urea dan asam palmitat memiliki perbedaan yang cukup besar,
terutama pada berat molekulnya.

340
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T model (K)
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320
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290
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T exp (K)

330

Gambar 5. Perbandingan suhu percobaan dengan suhu model Wohl
Pada model Wohl (Gambar 5), untuk suhu inklusi yang relatif rendah (kurang dari 315 K), suhu
eksperimen relatif sesuai dengan suhu model. Keadaan ini dicapai pada proses inklusi dengan fraksi
mol asam palmitat yang relatif rendah. Pada kondisi larutan encer, inklusi berjalan dengan baik dan
dapat dihasilkan kristal berbentuk jarum. Menurut Lee & Harris (1999), kristal urea yang terbentuk
secara spontan berwujud long hexagonal needles, dengan rongga yang membujur searah dengan
panjang kristal. Model Wohl pada dasarnya cukup sesuai untuk cairan yang bersifat encer (dilute
solution), namun kurang baik bila diterapkan pada cairan yang pekat.
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Gambar 6. Perbandingan suhu percobaan dengan suhu model van Laar
Model van Laar merupakan pengembangan dari model Wohl. Pada persamaan ini interaksi antar
partikel lebih diperhitungkan. Menurut Prausnitz et al (1999), model van Laar sesuai bila digunakan
untuk cairan non polar. Pada Gambar 6 terlihat bahwa kesesuaian model van Laar lebih baik
dibandingkan model Wohl maupun Two Suffix Margules, pada keseluruhan kisaran komposisi
campuran yang dipelajari. Kemiripan struktur molekul etanol (alkohol rantai lurus), asam palmitat
(asam karboksilat rantai lurus) dan urea (memiliki gugus karbonil) menjadikan model van Laar cukup
sesuai untuk menggambarkan non idealitas cairan inklusi urea. Hal ini didukung oleh nilai deviasi
rata-rata yang terendah dibandingkan dengan kedua model yang lain.
Tabel 2. Nilai adjustable parameter masing-masing model terner asam palmitat-urea-etanol
Model
Two Suffix Margules

Adjustable parameters
A1

Nilai
117787,8

ARD (%)
1,05

Wohl

A12
A13
A23

11,77
2,42
0,71

2,48

Van Laar

A12
A21
A13
A31
A23
A32

1814,09
1,36
0,003
0,0004
105841,5
1,99

0,72

4. Kesimpulan
Pada kondisi kesetimbangan, fasa cair campuran asam palmitat, urea dan etanol sedikit menyimpang
dari kondisi ideal dengan nilai koefisien aktivitas sebesar 1,335. Ketidak-idealan tersebut dimodelkan
dengan beberapa model termodinamika. Model van Laar paling sesuai menggambarkan kondisi
inklusi urea, dengan faktor yang paling berperan dalam hal ini adalah tingkat polaritas cairan dan
struktur molekul komponen-komponen penyusunnya.
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Daftar Notasi
aij
Aij
ARD
ΔHif
fioL
fioS
gE
γiL
γiS
n
R
T,Texp
Tmodel
Tif
xi
XiS
XiL

: parameter interaksi model
: adjustable parameter
: standar deviasi rata-rata
: entalpi peleburan komponen i, J/mol
: fugasitas komponen i di fasa cair pada kondisi standar
: fugasitas komponen i di fasa padat pada kondisi standar
: Excess Gibbs Free Energy
: koefisien aktivitas komponen i di fasa cair
: koefisien aktivitas komponen i di fasa padat
: jumlah variabel
: konstanta gas ideal, J/K
: suhu percobaan, K
: suhu hasil perhitungan, K
: titik lebur senyawa i, K
: fraksi mol komponen i pada model termodinamika
: fraksi mol komponen i di fasa padatan
: fraksi mol komponen i di fasa cairan
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