
i

ESTERIFIKASI ASAM LEMAK BEBAS 

DALAM MINYAK JELANTAH DENGAN KATALIS 

TiO2/MONTMORILLONIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

BIODIESEL YANG DIHASILKAN

Disusun Oleh :

SYIFAUZ ZAHRIYAH

M0304014

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sains Kimia

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009



ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dibimbing oleh :

Pembimbing I

I. F. Nurcahyo, M.Si
     NIP. 132 308 801

Pembimbing II

Yuniawan Hidayat, M.Si
        NIP. 132 308 802

Dipertahankan didepan TIM Penguji Skripsi pada :

Hari :   Senin

Tanggal :   18 Mei 2009

Anggota TIM Penguji :

1. Drs. Patiha, M.S

    NIP. 130 935 385

2. Maulidan Firdaus, M.Sc

    NIP. 132 308 803

1.  ………………………………

2.  ………………………………

Disahkan oleh

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ketua Jurusan Kimia,

Drs. Sentot Budi Rahardjo, PhD

NIP. 131 570 162



iii

PERNYATAAN
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ABSTRAK

Syifauz Zahriyah, 2009. ESTERIFIKASI ASAM LEMAK BEBAS DALAM 
MINYAK JELANTAH DENGAN KATALIS TiO2/MONTMORILLONIT DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP BIODIESEL YANG DIHASILKAN. Skripsi. 
Jurusan Kimia. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret.

Telah dilakukan esterifikasi asam lemak bebas dalam minyak jelantah 
dengan katalis TiO2/montmorillonit pada pembuatan biodisel. Esterifikasi 
dilakukan dengan pereaksi metanol menggunakan perbandingan mol minyak dan 
metanol 1:6 pada suhu 70 oC selama 2 jam dengan variasi penambahan katalis 
TiO2/montmorillonit 0,1%, 0,5%, 1%, 5%, dan 10% (b/b). Hasil esterifikasi 
dianalisis kandungan asam lemak bebasnya menggunakan metode titrasi dengan 
KOH. Reaksi dilanjutkan dengan transesterifikasi minyak jelantah yang memiliki 
bilangan asam terendah setelah melalui reaksi esterifikasi. Transesterifikasi 
dilakukan pada suhu 70 oC selama 2 jam dengan penambahan katalis NaOH 1%
dengan variasi mol minyak : metanol adalah 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:30. Biodiesel 
dianalisis dengan GCMS, 1HNMR, serta dengan metode ASTM. Hasil analisis 
ASTM selanjutnya di bandingkan dengan standar yang ditetapkan ASTM D 6751 
dan SNI.

Hasil analisis kandungan asam lemak bebas minyak jelantah setelah 
dilakukan esterifikasi menunjukkan bahwa penambahan katalis 
TiO2/montmorillonit mencapai optimum pada persentase 10% dengan bilangan 
asam 0,009. Biodiesel hasil transesterifikasi berupa cairan berwarna kuning 
bening dengan perbandingan mol minyak dan metanol terbaik adalah 1:24 dan
rendemen 74,02%. Hasil analisis 1HNMR menunjukkan bahwa hampir seluruh 
trigliserida telah diubah menjadi metil ester. Analisis dengan GCMS 
menunjukkan telah terbentuk senyawa metil ester dalam biodiesel yang 
menyerupai fragmentasi metil ester miristat, metil ester palmitoleat, metil ester 
palmitat, metil ester oleat dan metil ester isostearat. Hasil uji secara fisik terhadap 
biodiesel yang telah melalui esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit 
meliputi pengukuran kerapatan relatif 0,8791, kekentalan kinematik 4,5042 cSt,
titik kabut 18 oC, korosi tembaga 1a, dan residu karbon 0,0971% telah sesuai 
dengan standar ASTM D 6751 dan SNI, sedangkan titik nyala 96 oC, kandungan 
air 0,24%, dan sedimen 0,2137% belum sesuai dengan standar ASTM D 6751 dan 
SNI dari Dirjen Migas. 

Kata kunci : TiO2/montmorillonit, asam lemak bebas minyak jelantah, esterifikasi.
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ABSTRACT

Syifauz Zahriyah, 2009. ESTERIFICATION OF FREE FATTY ACIDS IN 
USED COOKING OILS USING TiO2/MONTMORILLONITE AS CATALYST 
AND IT’S IMPACT ON THE BIODIESEL YIELD. Thesis. Department of 
Chemistry. Mathematics and Natural Sciences Faculty. Sebelas Maret University.

Esterification of free fatty acids in used cooking oils using 
TiO2/montmorillonite as the catalyst in biodiesel production has been done. Used 
cooking oils was esterified with methanol (molar ratio of methanol to oil 6:1) in 
presence of TiO2/montmorillonite catalyst. TiO2/montmorillonite ratio by weight 
was varied in 0.1%, 0.5 %, 1.0 %, 5.0 % and 10% (w/w). The esterification was 
carried out at 70 oC for 2 hours. Acid value from the esterification yield was 
determined by titration using KOH. The lowest acid value was used for 
transesterification reaction using methanol and catalyzed by NaOH (1% w/w). 
Molar ratio of oils to methanol was varied in 1:6; 1:12; 1:18; 1:24; and 1:30. 
Biodiesel product was identified by 1HNMR and GCMS. The physical 
characterization of biodiesel was analyzed by American Society for Testing 
Materials (ASTM) method then compared with ASTM D 6751 and Indonesian 
Standard (SNI). 

The analyzing of free fatty acids in used cooking oils after esterification 
showed that the optimum addition of catalyst was exhibited at 10% of catalyst 
percentage with 0,009 of acid value. The obtained biodiesel was clear yellow 
colors of liquid with such typical scent. The highest yield was 74,02% at 1:24 
ratio molar oils to methanol. Identification of methyl ester by 1HNMR showed 
that almost all of trigliseride were converted to methyl ester. GCMS 
characterization showed that the methyl ester had similar fragmentation with 
methyl ester myristate, methyl ester palmitoleate, methyl ester palmitate, methyl 
ester oleat and methyl ester isostearat. The physical properties of biodiesel were 
obtained  as follows  specific gravity of 0,8791; kinematic viscosity of 4,5042 cSt; 
cloud point of 18 oC; cooper strip corrosion of 1a; and carbon residu of 0,0971%. 
It was accepted by ASTM D 6751 and SNI. In the other hand, flash point of 96
oC; water content of 0,24% and sediment of 0,2137% wasn’t accepted by ASTM 
D 6751 and SNI.

Keywords : TiO2/montmorillonite, free fatty acids in used cooking oils,    
esterification.
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MOTTO

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap

(Q. S. Al-Insyirah : 

6-8)

 Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib keadaan 

suatu kaum, sehingga    mereka merubah keadaan 

yang ada pada mereka sendiri.

(Q. S. Ar-Ra’du : 

11)

 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya.

(Q. S. Al Baqoroh : 

286)

 Do the best as long as I can, hoping to the best 

but expecting to the worst.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Biodiesel didefinisikan sebagai metil ester yang diproduksi dari minyak 

tumbuhan atau hewan dan memenuhi kualitas sebagai bahan bakar di dalam mesin 

diesel (Vicente et al., 2006). Biodiesel ini diharapkan dapat menggantikan solar 

sebagai bahan dasar mesin diesel. Keuntungan-keuntungan dari biodiesel adalah 

angka setananya lebih tinggi dari angka setana solar yang ada saat ini, gas buang 

hasil pembakaran biodiesel lebih ramah lingkungan karena hampir tidak 

mengandung gas SOx, akselerasi mesin lebih baik, dan tarikan lebih ringan.

Pembuatan biodiesel dari minyak jelantah telah dilakukan oleh para 

peneliti dengan berbagai metode. Alex (2000) melakukan pembuatan biodiesel 

dengan menggunakan sisa-sisa minyak goreng yang telah disaring terlebih dahulu. 

Rohan (2005) melakukan pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dengan 

perlakuan awal menggunakan Al2O3-Montmorilonit sebelum reaksi 

transesterifikasi. Penelitian lain juga dilakukan oleh Saefudin (2005) yang 

melakukan sintesis biodiesel dari minyak jelantah dengan perlakuan awal sebelum 

transesterifikasi menggunakan montmorillonit teraktivasi asam sulfat.

Minyak jelantah mengandung 5-15% asam lemak bebas yang tidak dapat

terkonversi menjadi metil ester atau biodiesel dengan satu langkah 

transesterifikasi menggunakan katalis basa alkali, karena kandungan asam lemak 

bebas yang tinggi tersebut menyebabkan reaksi penyabunan (Zappi et al., 2003).

Adanya reaksi penyabunan ini dapat menghambat pembentukan biodiesel pada 

reaksi transesterifikasi. Salah satu metode untuk mengatasi hal ini adalah dengan 

memberikan perlakuan awal terhadap minyak jelantah untuk mengurangi kadar 

asam lemak bebas dengan penambahan katalis asam sebelum dilakukan 
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transesterifikasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah asam lemak 

bebas menjadi alkil ester (biodiesel) melalui reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi 

berjalan dengan cepat pada keadaan asam. Katalis asam yang biasa digunakan 

dalam reaksi ini adalah asam sulfat (van Gerpen et al., 2004).

Penggunaan asam sulfat yang merupakan katalis homogen pada 

pembuatan biodiesel dalam skala industri dinilai kurang ekonomis karena asam 

sulfat yang telah digunakan bercampur dengan alkohol sehingga sulit untuk 

dipisahkan. Sifat korosif asam sulfat menyebabkan kehawatiran terhadap hasil 

biodiesel yang bersifat korosif juga sehingga dikembangkan alternatif penggunaan 

katalis asam padat agar mudah dipisahkan dari produk serta tidak bersifat korosif. 

Salah satu alternatif tersebut adalah dengan menggunakan katalis montmorillonit 

terpilar pada perlakuan awal pembuatan biodiesel.

Montmorillonit adalah kelompok lempung yang memiliki kemampuan 

untuk mengembang, memiliki kation-kation yang dapat dipertukarkan, dapat 

diinterkalasi dan mempunyai kapasitas penukar ion yang tinggi sehingga mampu 

mengakomodasikan kation antar lapisnya dalam jumlah besar. Lempung terpilar 

merupakan salah satu material padat yang mempunyai situs asam dalam 

strukturnya, sehingga lempung terpilar dapat digunakan sebagai katalis asam 

padat dalam mensintesis biodiesel. Sifat-sifat kimia dan físika dari lempung dapat 

ditingkatkan dengan pilarisasi salah satunya dengan interkalasi agen pemilar TiCl4

dimana ion Ti4+ menggantikan kation-kation yang ada di antara lapisan lempung 

seperti ion Na+, K+ dan Ca2+
. Ti4+ diubah menjadi bentuk oksidanya yaitu TiO2

dengan perlakuan panas tinggi (Simpen, 2001; Yateman 2006) .

Katalis montmorillonit terpilar TiO2 (TiO2/montmorillonit) merupakan 

katalis asam heterogen yang lebih mudah dipisahkan dari sampel dan sifatnya 

tidak korosif jika dibandingkan dengan asam sulfat. Yunida (2008) melakukan 

modifikasi TiO2/montmorillonit dan menyebutkan bahwa keasaman total 

TiO2/montmorillonit sebesar 7,94 mmol. Dengan demikian katalis  montmorillonit 

terpilar TiO2 memiliki sifat asam sehingga dapat dijadikan sebagai katalis asam 

untuk menggantikan asam sulfat pada perlakuan awal pembuatan biodiesel. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan esterifikasi asam 

lemak bebas dalam minyak jelantah menggunakan katalis asam 

TiO2/montmorillonit untuk meminimalkan jumlah asam lemak bebas yang 

terdapat dalam minyak jelantah. Dengan perlakuan awal berupa reaksi esterifikasi 

dengan katalis TiO2/montmorillonit ini diharapkan dapat diperoleh biodiesel yang 

lebih baik daripada biodiesel tanpa melalui esterifikasi dengan katalis 

TiO2/montmorillonit. 

B. Perumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

Reaksi esterifikasi untuk mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam 

minyak jelantah dapat dilakukan dengan menggunakan katalis asam. Katalis asam 

yang biasa digunakan adalah asam sulfat (H2SO4) dan asam klorida (HCl). Katalis 

asam sulfat dan asam klorida ini bila digunakan pada pembuatan biodiesel akan 

bercampur dengan metanol sehingga sulit untuk dipisahkan. Sebagai alternatif 

maka digunakan katalis asam padat TiO2/montmorillonit yang mudah dipisahkan. 

Selain itu TiO2/montmorillonit dapat dipakai ulang sebagai katalis untuk 

pembuatan biodiesel berikutnya sehingga akan lebih efisien. Laju reaksi 

esterifikasi sebanding dengan konsentrasi katalis yang digunakan, maka perlu 

dilakukan optimasi dengan memvariasi persentase katalis sehingga diperoleh 

kondisi penambahan katalis yang optimum. 

Pada reaksi transesterifikasi digunakan metanol berlebih karena laju reaksi 

sebanding dengan konsentrasi reaktan yang digunakan. Semakin banyak metanol 

yang digunakan maka reaksi yang terjadi akan semakin sempurna. Akan tetapi 

penggunaan metanol yang berlebihan dapat melarutkan gliserol sehingga metanol

yang bereaksi dengan trigliserida untuk membentuk metil ester akan berkurang. 

Oleh  karena itu, perlu dilakukan optimasi dengan memvariasi perbandingan mol 

minyak terhadap metanol untuk mengetahui hasil perolehan jumlah biodiesel 

optimum.

Minyak jelantah tanpa perlakuan awal dengan esterifikasi bila langsung 

digunakan pada reaksi transesterifikasi biasanya biodiesel yang dihasilkan kurang 
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memenuhi standar bahan bakar diesel ASTM D 6751 dan SNI dari Dirjen Migas 

dan rendemen yang dihasilkan sedikit karena asam lemak bebas yang ada akan 

bereaksi dengan NaOH membentuk sabun sehingga menghambat reaksi 

transesterifikasi. Perlakuan awal pada reaksi esterifikasi dengan katalis 

TiO2/montmorillonit akan mengkonversi asam lemak bebas dalam minyak 

jelantah menjadi alkil ester. Minyak jelantah yang telah diberi perlakuan awal 

melalui esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit terbebas dari asam lemak 

bebas sehingga bila digunakan untuk membuat biodiesel diharapkan biodiesel 

yang dihasilkan dapat memenuhi standar ASTM D 6751 dan SNI (Standar 

Nasional Indonesia) dari Dirjen Migas sebagai bahan bakar diesel.

2. Batasan Masalah

Permasalahan yang diteliti dibatasi dengan batasan sebagai berikut:

1. Identifikasi montmorillonit dan TiO2/montmorillonit dengan XRD, SEM 

dan EDX.

2. Esterifikasi minyak jelantah pada pembuatan biodiesel dengan variasi 

katalis TiO2/montmorillonit 0,1%, 0,5%, 1%, 5%, dan 10% dari berat total 

minyak jelantah dan metanol dengan perbandingan mol minyak jelantah 

dan metanol adalah 1:6.

3. Penentuan bilangan asam minyak jelantah setelah melalui reaksi 

esterfikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit dilakukan dengan titrasi 

KOH.

4. Penentuan perbandingan mol minyak jelantah dan mol metanol terbaik 

pada reaksi transesterifikasi dengan variasi perbandingan 1:6, 1:12, 1:18, 

1:24, dan 1:30.

5. Pendekatan struktur senyawa penyusun biodiesel dengan Gas 

Chromatography Mass Spesctroscopy (GC-MS).

6. Keberadaan proton di sekitar trigliserida dan metil ester dalam biodiesel 

dianalisis dengan 1HNMR.

7. Karakterisasi sifat fisik biodiesel dilakukan dengan metode American 

Society for Testing Materials (ASTM), kemudian dibandingkan dengan 
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standar ASTM D 6751 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Dirjen 

Migas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang  

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berapakah persentase optimum penambahan katalis TiO2/montmorillonit 

pada reaksi esterifikasi untuk meminimalkan jumlah asam lemak bebas 

dalam minyak jelantah?

2. Berapakah perbandingan terbaik mol minyak jelantah terhadap mol 

metanol pada reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel dari minyak 

jelantah dengan perlakuan awal reaksi esterifikasi dengan katalis 

TiO2/montmorillonit?

3. Apakah sifat fisik biodiesel yang dihasilkan memenuhi standar American 

Society for Testing Materials (ASTM) D 6751 dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) dari Dirjen Migas?   

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persentase optimum katalis TiO2/montmorillonit pada reaksi 

esterifikasi untuk meminimalisasi asam lemak bebas dalam minyak 

jelantah.

2. Mengetahui perbandingan terbaik mol minyak terhadap metanol pada 

reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dengan 

perlakuan awal TiO2/montmorillonit.

3. Mengkarakterisasi sifat fisik biodiesel yang dihasilkan berdasarkan standar 

American Society for Testing Materials (ASTM) dan membandingkan 
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karakter fisik tersebut dengan standar ASTM D 6751 dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) dari Dirjen Migas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan alternatif katalis asam padat yang ekonomis dan efisien 

dalam perlakuan awal reaksi esterifikasi untuk meminimalkan jumlah 

asam lemak bebas dalam minyak jelantah sebagai umpan untuk pembuatan 

biodiesel.

2. Meminimalkan kandungan asam lemak bebas dalam minyak jelantah 

sehingga diperoleh biodiesel dengan jumlah yang lebih banyak dan 

memenuhi standar yang diijinkan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Montmorillonit

Berdasarkan kandungan mineralnya, tanah lempung dapat dibedakan 

menjadi smektit (montmorillonit), kaolit, halosit, klorit dan ilit. Kelompok 

lempung yang paling banyak dimanfaatkan adalah montmorillonit karena 

memiliki kemampuan untuk mengembang, memiliki kation-kation yang dapat 

dipertukarkan dan dapat diinterkalasi. Selain itu mineral ini juga mempunyai 

kapasitas penukar ion yang tinggi sehingga mampu mengakomodasikan kation 

antar lapisnya dalam jumlah besar (Simpen, 2001).

Rumus material montmorillonit sering dinyatakan Al3O3.4SiO2.H2O + 

xH2O (Tan, 1991). Namun karena mengandung Mg dan Ca maka kadang-kadang 

ditulis (Mg, Ca) Al3O3.4SiO2.nH2O (Darwanto, 2002). Montmorillonit juga sering 

ditulis dengan rumus :

M x [ Si 3,93 Al 0,07 ] [ Al 1,42 Fe 0,15 Mg 0,43 ] O10 (OH)2

M = Na+, K+, Ca2+dan Mg2+

Sifat kimia dan fisika montmorillonit meliputi basal spacing (d001), luas 

permukaan spesifik, porositas, dan keasaman permukaan, yang sangat 

berpengaruh sebagai katalis, pengemban katalis, dan adsorben (Leonard dalam 

Wulandari, 2008). Cara untuk meningkatkan sifat fisik dan sifat kimia adalah 

dengan aktivasi dan pilarisasi. Aktivasi dengan asam pernah dilakukan oleh 

Mahmoud et al (2003) yaitu menggunakan HCl, H3PO4, dan H2SO4. 
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Montmorillonit terdiri dari lapisan berukuran besar yang tak larut dan 

kation-kation yang terikat lemah pada ruang antar lapisnya. Lapis-lapis pada 

lempung terdiri dari satu lapis oktahedral di antara dua lapis tetrahedral, atau 

sering disebut dengan komposisi lapisan 2:1 (Augustine dan Robert, 1996). 

Lempung montmorillonit berstruktur seperti sandwich dan muatan negatif lapisan 

alumina-silikat-nya dipisahkan oleh muatan positif kation seperti Ca2+, Na+ dan 

K+. Dalam lapisan silikat, atom silika berkoordinasi dengan empat atom oksigen. 

Atom oksigen terletak pada empat sudut dari struktur tetrahedral dengan atom 

silika sebagai pusatnya. Dalam lembaran tetrahedral, tiga dari empat atom oksigen 

dari tiap tertahedral berbagi dengan tiga tetrahedral tetangga. Atom oksigen ke 

empat dari tiap tetrahedral mengarah ke bawah ke arah yang sama berbagi dengan 

oktahedral tetangga (Duncan et al., 1996). Lapisan oktahedral merupakan lapisan 

alumunium oksida dan lapisan tetrahedral merupakan lapisan silika oksida, 

dimana kedua lapisan ini terikat bersama-sama dengan atom oksigen, seperti 

ilustrasi pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Tiga Dimensi Montmorillonit (Wijaya, 2002)

7
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Silisium (Si4+) pada lapisan tetrahedral dapat tersubstitusi isomorfis oleh 

logam bervalensi lebih rendah seperti Al3+. Substitusi isomorfis juga dapat terjadi 

pada Al3+ di lapisan oktahedral oleh kation logam bervalensi lebih rendah seperti 

Mg2+, Li+
, dan Fe2+. Akibat dari substitusi isomorfis menyebabkan muatan total 

lapisan menjadi negatif. Muatan negatif ini kemudian diimbangi dengan adanya 

kation-kation seperti Na+, Ca2+ dan Mg2+ terhidrat yang menempati ruang antar 

lapis (Bruce, 1996 dalam Saefudin, 2005)

Sifat yang paling penting dari montmorillonit adalah densitas muatan negatif 

dari lapisan silikat. Densitas muatan negatif ini merupakan kapasitas tukar kation 

(KTK). KTK sangat menentukan densitas kation agen pemilar yang dimasukkan 

saat proses pertukaran kation. Kation terhidrat bermuatan positif pada ruang antar 

lapis merupakan kation yang dapat dipertukarkan. Jumlah total kation-kation ini 

mencerminkan KTK yang dimiliki oleh lempung untuk menetralkan muatan 

negatif lapisan lempung. KTK dapat juga diartikan jumlah mol muatan positif tiap 

unit massa lempung (Francisco et al., 2001 dalam Yunida, 2008).

Keasaman montmorillonit dapat ditingkatkan dengan aktivasi asam untuk 

pembentukan montmorillonit berpori teraktivasi asam. Dengan aktivasi asam, 

jumlah matriks proton pada lapisan montmorillonit dapat ditingkatkan. 

Montmorillonit teraktivasi asam merupakan montmorillonit yang diberi perlakuan 

asam, seperti asam sulfat atau asam klorida. Dengan aktivasi asam, selain 

meluluhkan kation pada lapisan oktahedral dan tetrahedral juga melarutkan 

pengotor, sekaligus mengganti kation pada ruang antar lapis dengan ion hidrogen 

(H+). Pengasaman juga mengakibatkan ujung lapisan menjadi terbuka, sehingga 

perubahan ini meningkatkan luas permukaan dan diameter pori-pori (Francisco et 

al., 2001 dalam Wulandari, 2008).

Peningkatan keasaman montmorillonit juga dapat dilakukan dengan 

pilarisasi. Pilarisasi adalah interkalasi suatu agen pemilar ke dalam antarlapis 

silikat montmorillonit sehingga diperoleh senyawa montmorillonit terpilar. 

Interkalasi polihidroksi kation ke dalam montmorillonit dilanjutkan dengan proses 

kalsinasi. Kalsinasi terhadap kation interkalat akan membentuk montmorillonit 

terpilar yang mempunyai karakter khusus untuk pemisahan, adsorben dan katalis. 

9
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Pemilaran akan meningkatkan sifat-sifat kimia fisika yang meliputi basal spacing

(d001), luas permukaan spesifik, porositas dan keasaman montmorillonit. Sifat-

sifat kimia fisika tersebut merupakan syarat mutlak dalam peranan montmorillonit 

sebagai katalis, adsorben dan fotokatalis (Wijaya, 2002). Gambar 2 merupakan 

ilustrasi pemilaran montmorillonit dengan agen pemilar berupa oligokation 

(Rohan, 2005).

        Montmorillonit       interkalasi oleh agen pemilar         montmorillonit terpilar 

= Na+        = H+             = spesies pemilar         = oligokation

Gambar 2. Skema Interkalasi dan Pemilaran.

Pemilaran antar lapis silikat montmorillonit dengan titanium dioksida 

(TiO2) pada dasarnya merupakan interkalasi agen pemilar senyawa kompleks Ti 

ke dalam antar lapis silikat montmorillonit melalui mekanisme pertukaran antara 

kation Ti-polihidroksida dengan kation-kation Na+, K+ dan Ca2+ yang ada pada 

montmorillonit. Kation-kation Na+, K+ dan Ca2+ yang ditukarkan oleh kation Ti-

polihidroksida di antara antar lapis silikat montmorillonit selanjutnya dikalsinasi 

untuk membentuk pilar oksida logam TiO2 (Sterte, 1998 dalam Yunida 2008). 

Pemilaran dengan TiO2 akan menyebabkan perubahan struktur dan jarak 

antar lapis silikat montmorillonit. Perubahan tersebut juga menyebabkan 

perubahan sifat-sifat fisik dan kimianya, seperti basal spacing (d001), luas 

permukaan spesifik, persentase unsur aluminium, rasio Si/Al, volume total pori, 

rerata jejari pori, dan keasaman permukaan montmorillonit (Simpen, 2001). 

Aplikasi montmorillonit terpilar untuk reaksi katalitik paling menarik 

adalah ketika lempung terpilar digunakan sebagai katalis asam. Wang et al., 

dalam Ding et al., (2001) telah melakukan esterifikasi asam asetat dengan 2-
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metoksi etanol menjadi 2-metoksi etanol asetat dengan katalis lempung terpilar 

sebagai katalis. Dalam reaksi ini, keasaman permukaan mempengaruhi aktivitas 

katalitik dan merupakan penentu reaksi apa yang akan dikatalisis. Keasaman 

permukaan lempung terpilar merupakan jumlah total situs asam Brønsted dan 

situs asam Lewis. Dalam banyak kasus, kedua situs asam ini bermanfaat dalam 

reaksi katalitik. 

2. Minyak Jelantah

Minyak jelantah adalah minyak yang dihasilkan dari sisa menggoreng 

menggunakan minyak goreng kelapa sawit. Struktur rantai karbon minyak 

jelantah telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan struktur rantai 

karbon minyak goreng kelapa sawit selama pemanasan dengan suhu tinggi pada 

saat digunakan untuk menggoreng. Para ahli menyatakan bahwa minyak jelantah 

mempunyai sifat karsinogenik sehingga sangat tidak layak untuk dikonsumsi. 

Selama pemanasan, minyak mengalami 3 perubahan kimia yaitu terbentuknya 

peroksida dalam asam lemak tidak jenuh, peroksida terdekomposisi menjadi 

persenyawaan karbonil, dan terjadinya polimerisasi. Jika minyak dipanaskan 

secara berulang-ulang, maka proses destruksi minyak akan semakin cepat 

(Ketaren, 2005). Seperti halnya minyak kelapa sawit, minyak jelantah juga 

mempunyai kandungan asam lemak diantaranya adalah asam stearat, asam 

palmitat dan asam linoleat seperti terlihat pada gambar 3.

Asam Rumus Kimia Struktur

Stearat
CH3(CH2)16COOH H3C OH

O

Linoleat
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=

CH(CH2)7COOH

OH

O

H3C

Palmitat CH3(CH2)14COOH OH

O

H3C

Gambar 3. Asam Lemak Penyusun Minyak Jelantah

(Zappi et al., dalam Rohan, 2005).
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Asam lemak adalah senyawa-senyawa yang disintesis secara alami melalui 

reaksi kondensasi oleh malonil koenzim A. Dalam minyak nabati asam-asam 

lemak tersebut terikat sebagai trigliserida (Tyson dalam Zappi et al., 2003). Selain 

itu, asam lemak juga ada yang tidak terikat sebagai trigliserida dan disebut

sebagai asam lemak bebas. Asam lemak dibagi dalam dua bagian penting yaitu 

asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak penting yang terdapat 

dalam minyak dan lemak disajikan pada Tabel 1 (Ketaren, 2005).

Tabel 1. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh

Asam lemak jenuh Asam lemak tak jenuh

Asetat CH3COOH

n-butirat CH3(CH2)2COOH

Palmitoleat CH3(CH2)5-

CH(CH2)7COOH

Isovalerat (CH3)2CHCH2COOH

n-kaproat CH3(CH2)4COOH

Oleat CH3(CH2)7=CH(CH2)7-

COOH

n-kaprilat CH3(CH2)6COOH

Kaprat CH3(CH2)8COOH

Erukat CH3(CH2)7=CH-

(CH2)11COOH

Laurat CH3(CH2)10COOH

Miristat CH3(CH2)12COOH

Palmitat CH3(CH2)14COOH

Linoleat CH3(CH2)4CH=CH-

CH2CH=CH-

(CH2)7COOH

Stearat CH3(CH2)16COOH

Arachidat CH3(CH2)18COOH

Behenat CH3(CH2)20COOH

linolenat CH3CH2CH=CH-

CH2CH=CHCH2-

CH=CH(CH2)7COOH

Clupanodonat C22H34O2Lignoserat CH3(CH2)22COOH

Arachidonat CH20H32O2

Minyak nabati yang lazim digunakan dalam produksi biodiesel merupakan

trigliserida yang mengandung asam oleat dan asam linoleat. Lemak yang lazim 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel merupakan trigliserida yang 

mengandung asam palmitat, asam stearat dan asam oleat (Zappi et al., 2003).

Kandungan asam lemak bebas yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya 

sabun saat memproduksi biodiesel.
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Asam lemak bebas adalah asam lemak yang terpisahkan dari trigliserida, 

digliserida, monogliserida, dan gliserin bebas. Hal ini dapat disebabkan oleh 

pemanasan dan terdapatnya air sehingga terjadi proses hidrolisis. Oksidasi juga 

dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas dalam minyak nabati.

3. Biodiesel

Biodiesel dihasilkan oleh transesterifikasi molekul trigliserida atau lemak 

yang besar dan bercabang menjadi molekul metil ester yang lebih kecil dan 

merupakan rantai lurus. Minyak dan lemak merupakan trigliserida karena minyak 

dan lemak membentuk ester dari tiga molekul asam lemak yang terikat pada 

molekul gliserol (Ketaren, 2005).

Minyak atau lemak memiliki kandungan asam lemak bebas tinggi seperti 

pada minyak jelantah (5-15%) dan lemak hewan (5-30%). Untuk mengatasi 

tingginya asam lemak bebas dalam memproduksi biodiesel maka perlu dilakukan 

dua langkah reaksi dengan katalis asam dan basa. Reaksi terkatalisis asam 

mengubah asam lemak bebas menjadi metil ester. Berkurangnya asam lemak 

bebas menghindari reaksi saponifikasi yang terjadi jika asam lemak bebas 

bereaksi dengan katalis basa alkali saat reaksi transesterifikasi terkatalisis basa. 

Selanjutnya alkil ester dan gliserol dihasilkan dalam reaksi transesterifikasi sisa 

trigliserida dengan katalis basa (Zappi dkk, 2003).

Esterifikasi asam lemak bebas pada minyak jelantah merupakan langkah 

pertama untuk mengurangi adanya asam lemak bebas. Dengan esterifikasi, asam 

lemak bebas dikonversi menjadi metil ester. Hasil yang diperoleh setelah 

esterifikasi adalah campuran trigliserida dengan metil ester. Esterifikasi asam 

lemak bebas dan metanol dapat dilakukan dengan mudah menggunakan katalis 

asam. Esterifikasi dengan katalis asam berlangsung dengan cepat (Van Gerpen et 

al., 2004).

Keim dalam Van Gerpen et al (2004) pertama kali mengusulkan untuk 

mengkonversi biodiesel dari minyak yang megandungan asam lemak tinggi 

dengan reaksi terkatalisis asam terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan reaksi 

dengan katalis basa alkali. Reaksi yang pertama merupakan reaksi esterifikasi 
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dengan katalis asam yang bertujuan untuk mengkonversi asam lemak bebas 

menjadi ester sampai jumlah asam lemak bebas sangat kecil. Reaksi tahap kedua 

adalah reaksi transesterifikasi untuk mengkonversi trigliserida menjadi biodiesel 

dengan katalis basa alkali. Keim menyatakan bahwa laju reaksi katalis basa alkali 

dengan trigliserida 10-50 kali lebih cepat dibandingkan dengan katalis asam. 

Namun alkali bereaksi dengan asam lemak bebas membentuk sabun, sehingga 

gliserol sukar dipisahkan.

Reaksi esterifikasi suatu asam lemak dengan katalis asam dapat terjadi 

dengan mengikuti mekanisme Fischer seperti pada Gambar 4 dan 5.
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..:
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Gambar 4. Esterifikasi Asam Lemak dengan Katalis Asam Melalui Mekanisme 

Fischer (Chi, 1999).
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Gambar 5. Mekanisme Reaksi Esterifikasi Asam Lemak Bebas dengan Katalis
Lempung Terpilar, Analogi dengan Reaksi Esterifikasi Fischer ( Rohan, 2005).

Reaksi esterifikasi dengan katalis asam (seperti asam sulfat, asam klorida 

dan lain sebagainya) tidak menghasilkan sabun karena tidak melibatkan logam 

alkali. Laju reaksi esterifikasi asam lemak bebas menjadi alkil ester relatif cepat 

dan reaksi berjalan sempurna dalam waktu satu jam pada 70 oC (Freedman, 1994 

dalam Zappi et al., 2003). Reaksi transesterifkasi trigliserida berjalan sangat 

lambat dan menghabiskan beberapa hari untuk sempurnanya reaksi. Pemanasan 

sampai 130 ºC dapat mempercepat reaksi dengan waktu reaksi 30-45 menit.

Permasalahan yang ditimbulkan dengan penggunaan katalis asam adalah 

terbentuknya air di dalam campuran dan pada akhirnya menyebabkan terhentinya

reaksi sebelum reaksi berakhir sempurna (van Gerpen et al., 2004).

Reaksi transesterifikasi terkatalisis basa akan berhasil apabila kandungan 

asam lemak bebas lebih kecil dari 0,5% dan alkohol rantai pendek harus murni.

Asam lemak bebas merupakan asam karboksilat yang belum teresterifikasi. Jika

asam lemak bebas dalam minyak berlebih, katalis basa alkali ditambahkan lebih

banyak untuk mengimbangi kenaikan keasaman, tetapi cara ini juga

mengakibatkan pembentukan sabun yang menyebabkan viskositas meningkat atau

pembentukan gel yang mengganggu pemisahan alkil ester dan gliserol (Freedman

dalam Zappi et al., 2003).
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Transesterifikasi dengan katalis basa menggunakan katalis logam alkali 

alkoksida dari alkohol. Di dalam reaksinya, gugus alkoksida (:OR) berperan 

sebagai nukleofil. Reaksi pembentukan ester dalam kondisi basa dari suatu ester 

dengan ion alkoksida adalah reaksi substitusi nukleofilik melalui pembentukan 

intermediet tetrahedral seperti pada Gambar 6. Laju reaksi transesterifikasi dengan 

katalis basa lebih cepat jika dibandingkan dengan katalis asam. 

R C

O

OR' OCH3 R C

O

OR'

OCH3

R C

O

OCH3 OR'

OR' + H2O R'OH + OH

+OH Na NaOH

Gambar 6. Mekanisme Reaksi Transesterifikasi dengan Katalis Basa

( Saefudin, 2005).

Reaksi transesterifikasi trigliserida dalam minyak jelantah dilakukan 

dengan rasio mol minyak terhadap metanol 1:6 pada suhu konstan 70 oC selama 2 

jam (Freedman, 1994 dalam Zappi, 2003). Chi (1999) melakukan reaksi 

transesterifikasi dengan katalis basa NaOH sebesar 1% dari berat minyak yang 

digunakan.

Arrowsmith (van Gerpen et al., 2004) telah melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang alkil ester. Arrowsmith menyatakan bahwa katalis basa alkali harus 

seminimal mungkin karena jumlah sabun akan meningkat dengan semakin 

banyaknya jumlah katalis basa alkali. Dia juga melakukan pengamatan bahwa 

dengan meningkatkan jumlah alkohol sampai berlebih dapat meminimalkan 

jumlah katalis yang dibutuhkan. Namun masalah yang ditimbulkan akibat alkohol 

yang berlebihan ini adalah saat pemisahan ester dan gliserol, terutama untuk 

etanol dan molekul alkohol yang lebih besar. Proses pemisahan dilakukan dengan 
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penambahan air, air akan menarik gliserol dari fase ester. Fase yang berada di 

lapisan bawah merupakan campuran gliserol, alkohol dan air. Untuk memisahkan 

campuran ini diperlukan energi yang sangat besar, khususnya jika melibatkan 

campuran azeotrop seperti etanol dan air (van Gerpen et al., 2004). 

Transesterifikasi minyak nabati menggunakan katalis basa berjalan lebih 

cepat dibandingkan dengan katalis asam karena dalam larutan basa, karbonil dapat 

diserang oleh nukleofilik tanpa protonasi sebelumnya. Berdasarkan alasan ini, 

proses industri lebih sering menggunakan katalis basa (Supandi, 2003). Kondisi 

transesterifikasi dengan katalis basa harus bebas air karena keberadaan air dapat 

menimbulkan terjadinya reaksi saponifikasi yang menyebabkan kehilangan asam 

lemak. Kondisi demikian dimungkinkan terjadi pada sistem reaksi 

transesterifikasi karena air terkandung dalam minyak ataupun alkohol. Oleh 

karena itu alkohol yang digunakan harus murni (Knothe et al., 2005).

4. Karakterisasi Katalis

Karakterisasi katalis montmorillonit dapat dilakukan dengan menggunakan  

instrumen seperti X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope 

(SEM), dan Energy Dispersive X-Ray (EDX) untuk mengetahui morfologi katalis.

a. X-Ray Difraction (XRD)

Metode yang digunakan untuk mengetahui kristalinitas mineral lempung 

adalah dengan difraksi sinar X. Analisis difraksi sinar X merupakan metode yang 

bersifat tidak merusak, yang berarti bahwa contoh tidak dipengaruhi oleh analisis 

dan masih dapat digunakan untuk analisis lain. Akan tetapi metode ini tidak dapat 

diterapkan untuk analisis bahan yang bersifat amorf atau nonkristalin (Tan, 1991).

Sinar-X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang 

gelombang pendek sebesar 0,7 sampai 0,2 Å yang dihasilkan dari penembakan 

logam dengan elektron berenergi tinggi kemudian elektron-elektron ini 

mengalami pengurangan kecepatan dengan cepat dan energinya diubah menjadi 

energi foton sehingga energinya besar (lebih besar daripada energi sinar UV-VIS) 

dan tidak mengalami pembelokan pada medan magnet (Jetkins, 1998 dalam  

Apriyani, 2007). 
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Seberkas sinar yang terarah jika jatuh pada kristal dengan sudut θ dan 

sebuah detektor diletakkan untuk mencatat sinar yang sudut hamburnya θ, setiap 

sinar-X yang sampai ke detektor akan memenuhi persamaan hukum Bragg 

selanjutnya  θ diubah-ubah, detektor akan mencatat puncak intensitas yang sesuai 

dengan orde yang diramalkan. Jika jarak d antara bidang Bragg yang bersebelahan 

dalam kristal diketahui, panjang gelombang dapat dihitung (Whiston, 1991).

Gambar 7 memperlihatkan skema berkas sinar X yang datang dan mematul dari 

bidang kristal sesuai dengan hukum Bragg.

Gambar 7. Gambar Skematik dari Berkas Sinar-X Datang yang Memantul dari 
Bidang Kristal, dengan Mengikuti Hukum Bragg (Tan, 1991)

Nilai d spasing tidak dapat digunakan untuk menentukan jarak interatom

dari suatu molekul, namun dapat digunakan untuk merefleksikan jarak interplanar

atau jarak interlayer antar kisi-kisi atom dalam suatu material. Nilai d spasing 

sangat tergantung pada pengaturan atom dan struktur jaringan polimer dalam 

material. Jarak antara interplanar atau interlayer dapat dikalkulasikan melalui 

persamaan Bragg’s yang dituliskan sebagai berikut (Whiston, 1991):

Keterangan : d = jarak interplanar atau interlayer

         θ = kisi difraksi sinar-X

         λ = panjang gelombang logam standar

         n  = tingkat atau orde difraksi

Setiap kristal mempunyai beberapa harga d yang khas untuk dirinya 

sendiri. Oleh karena itu dengan mengetahui harga d ini dapat diketahui jenis 

kristalnya. Dari tingkat intensitas difraksinya dapat juga digunakan untuk 

2 d sin θ = n λ
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mengetahui tingkat kekristalan tertentu yaitu dengan membandingkan dengan 

hasil difraksi zat padat lainnya yang diketahui kekristalannya (Tan, 1991).  Jarak 

kisi yang sebenarnya untuk bidang dasar (001) adalah d (001) atau jarak d. 

Penggunaan utama hukum Bragg adalah menentukan jarak antar lapisan dalam 

kisi. Harga d dapat langsung dihitung dengan sudut  θ yang bersangkutan dengan 

sebuah pantulan. Montmorionit kering udara dicirikan oleh puncak difraksi sinar 

X pada basal spacing (d001) 12,3 Å-17,7 Å  (Tan, 1991).

Penelitian Long dan Yang (Yunida, 2008) menyebutkan bahwa pemilaran 

montmorillonit dengan agen pemilar TiO2 akan menyebabkan pergeseran basal 

spacing (d001) tidak teramati oleh XRD. TiO2 yang terikat oleh montmorillonit 

setelah pemilaran dapat dilihat pada daerah 2θ = 25o. 

b. Scanning Electron Microscope (SEM)

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah suatu tipe mikroskop 

elektron yang mampu menghasilkan resolusi tinggi dari gambaran suatu sampel. 

Gambar yang dihasilkan oleh SEM mempunyai karakteristik secara kualitatif 

dalam 3D karena menggunakan e- sebagai pengganti gelombang cahaya. Hal ini 

sangat berguna untuk menentukan struktur permukaan dari sampel. SEM dipakai 

untuk mengetahui struktur mikro suatu material meliputi tekstur, morfologi, 

komposisi dan informasi kristalografi permukaan partikel. Morfologi yang 

diamati oleh SEM berupa bentuk, ukuran dan susunan partikel. Gambaran yang 

dihasilkan oleh SEM biasanya mempunyai perbesaran antara 10 sampai 200.000 

kali dengan kekuatan resolusi antara 4 sampai 10 nm. Mikroskop elektron ini 

memfokuskan sinar e-(e- beam) di permukaan obyek dan mengambil gambarnya 

dengan mendeteksi e- yang muncul di permukaan obyek (Atkins, 1999 dalam 

Apriyani, 2007). 

Elektron diemisikan dari katoda (electron gun) melalui efek foto listrik 

dan dipercepat menuju anoda. Filamen yang digunakan biasanya adalah tungsten 

atau lanthanum hexaboride (LaB6). Scanning coil, akan mendefleksikan berkas 

elektron menjadi sekumpulan array (berkas yang lebih kecil), disebut scanning 

beam dan lensa obyektif (magnetik) akan memfokuskannya pada permukaan 

sampel. Elektron kehilangan energi pada saat tumbukan dengan atom material, 
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akibat scattering dan absorpsi pada daerah interaksi dengan kedalaman 100 nm 

sampai 2 μm. Ini membuat material akan meradiasikan emisi meliputi sinar-X, 

elektron Auger, back-scattered electron dan secondary electron. Pada SEM, 

sinyal yang diolah merupakan hasil deteksi dari secondary electron yang 

merupakan elektron yang berpindah dari permukaan sampel (Waskitoaji, 2000 

dalam Yohanes, 2003).

c. Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDS atau EDX)

Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDS atau EDX) merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk menentukan radiasi spektrum energi sinar-X. EDS 

atau EDX umumnya digunakan dalam analisis kimia dan dijumpai sebagai 

pelengkap dari SEM (Scanning electron microscope).

Analisis menggunakan EDX atau EDS dilakukan berdasarkan identifikasi 

dan pencacahan sinar-x karakteristik yang terjadi dari peristiwa efek fotolistrik. 

Efek fotolistrik terjadi karena elektron dalam atom target (sampel) terkena sinar 

berenergi tinggi (radiasi gamma, sinar-X) dan atom target mengalami tumbukan 

dengan elektron dari sinar berenergi tinggi yang diberikan. Bila energi sinar 

tersebut lebih tinggi daripada energi ikat elektron dalam orbit K, L atau M atom 

target, maka elektron atom target akan keluar dari orbitnya. Dengan demikian 

atom target akan mengalami kekosongan elektron (Nugroho, A.& K. Rosika, 2005 

dalam Priyambodo, 2008). 

Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron dari orbital yang lebih 

luar diikuti pelepasan energi yang berupa sinar-X. Sinar-X yang dihasilkan 

merupakan suatu gabungan spektrum berenergi tertentu (discreet) yang berasal 

dari bahan sasaran yang tertumbuk elektron. Jenis spektrum discreet yang terjadi 

tergantung pada perpindahan elektron yang terjadi dalam atom bahan. Spektrum 

ini dikenal sebagai spektrum sinar-X karakteristik. Sinar-X diemisikan dari 

transisi elektron dari lapisan kulit atom, karena itu tingkat energinya tergantung 

dari tingkatan energi kulit atom. Setiap elemen di dalam tabel periodik atom 

memiliki susunan elektronik yang unik, sehingga akan memancarkan sinar-X

yang unik pula. Dengan mendeteksi tingkat energi yang dipancarkan dari sinar-X
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dan intenisitasnya, maka dapat diketahui atom-atom penyusun material dan 

persentase masanya.

Analisis EDX atau EDS dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis kualitatif memberikan informasi jenis unsur yang terkandung 

dalam bahan, sedangkan analisis kuantitatif memberikan informasi jumlah unsur 

yang terdapat dalam bahan tersebut (Skoog, A.D. et al.,1997). 

5. Karakterisasi Biodiesel

a. Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa (GC-MS)

Pemisahan senyawa pada kromatografi didasarkan pada perbedaan 

distribusi (migrasi) zat dalam dua fasa yang berbeda yaitu fasa diam dan fasa 

gerak. Perbedaan interaksi senyawa terhadap senyawa lain (zat pada fasa gerak 

maupun pada fasa diam) menyebabkan senyawa tersebut berbeda dalam hal 

distribusinya dalam fasa gerak maupun dalam fasa diam. Distribusi senyawa 

campuran yang terserap dalam fasa diam dan fasa gerak merupakan proses 

kesetimbangan.

Kromatografi gas-spektroskopi massa merupakan gabungan dari 

kromatografi gas yang menghasilkan pemisahan dari komponen-komponen dalam 

campuran dan spektroskopi massa yang merupakan alat untuk mengetahui berat 

senyawa dari setiap puncak kromatogram. Pada metode ini komponen-komponen 

dalam sampel dipisahkan oleh kromatografi gas dan hasil pemisahan dianalisis 

oleh spektroskopi massa. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sampel 

campuran dari beberapa komponen. Puncak-puncak kromatogram memberikan 

informasi jumlah komponen yang ada dalam sampel dan spektra dari spektroskopi 

massa memberikan kunci-kunci penting dalam proses identifikasi senyawa. 

Prinsip dari instrumen ini adalah menguapkan senyawa organik dan 

mengionkan uapnya. Molekul-molekul organik ditembak dengan berkas elektron 

dan diubah menjadi ion-ion bermuatan positif (ion molekul) yang dapat dipecah 

menjadi ion-ion yang lebih kecil. Molekul organik mengalami proses pelepasan 

satu elektron menghasilkan ion radikal yang mengandung satu elektron tidak 

berpasangan. Ion-ion radikal ini akan dipisahkan dalam medan magnet dan akan 
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menimbulkan arus ion pada kolektor yang sebanding dengan limpahan relatifnya. 

Spektra massa merupakan gambar antara limpahan relatif lawan perbandingan 

massa/muatan (m/z) (Sastrohamidjojo, 1988).

Kromatografi gas-spektroskopi massa ini biasa digunakan untuk analisis 

kualitatif senyawa organik yang pada umumnya bersifat dapat diuapkan. 

Campuran metil ester hasil transesterifikasi minyak nabati memenuhi kriteria ini 

sehingga dapat dianalisis dengan kromatografi gas-spektroskopi massa. 

Pemisahan yang dihasilkan dari setiap jenis senyawa yang dianalisis bersifat khas 

untuk tiap senyawa. Demikian juga untuk senyawa-senyawa metil ester. Ion-ion 

pecahan dari metil ester diakibatkan penataan ulang hidrogen dan pecahan satu 

ikatan yang dipisahkan dari gugus C=O (Cresswell et al., 1982).

b. 1Hidrogen Nuclear Magnetic Resonance (1HNMR)

Partikel dari atom (elektron-elektron, proton-proton, neutron-neutron) 

dapat berputar pada porosnya. Di beberapa atom seperti 12C, perputarannya saling 

berpasangan dan berlawanan satu sama lain sehingga inti dari atom tidak memiliki 

spin pelindung. Akan tetapi di beberapa atom seperti 1H, dan 13C intinya hanya 

memiliki sebuah pelindung. Sebuah inti dengan spin ½ dalam suatu medan 

magnet, inti berada dalam tingkat energi yang lebih rendah. Inti tersebut akan 

berputar pada porosnya. Ketika diberi medan magnet, maka pusat rotasi akan 

terpresisi mengelilingi medan magnet. Jika energi magnet diserap oleh inti maka 

sudut presisi akan berubah dan menyebabkan perputaran spin berlawanan arah 

(Fessenden, 1982). 

Medan magnet pada inti tidaklah sama dengan medan magnet yang 

digunakan, elektron-elektron di sekeliling inti melindunginya dari medan yang 

ada. Perbedaan antara medan magnet yang dipakai dengan medan magnet inti 

disebut sebagai perisai inti. Medan magnet yang diberikan akan berpengaruh 

terhadap pergeseran kimia (chemical shift) karena proton yang memiliki banyak 

perisai (shielding) akan semakin sedikit menerima medan magnet yang diberikan. 

Efek pergeseran kimia adalah perbedaan frekuensi absorbsi proton akibat 

perbedaan lokasi letak atom terikat. Proton yang terikat atom C yang semakin 
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terlindung akan mengalami pergeseran kimia semakin ke kanan atau semakin 

terperisai (shielding) sehingga spektra yang terbentuk akan semakin mendekati 

TMS (Tetra Metil Silan) yang digunakan sebagai standar (Skoog, et al., 1997).

Keberadaan atom H (proton) di sekitar trigliserida akan memberikan 

pergeseran kimia yang khas dari spektra 1HNMR. Pada analisis biodiesel dapat 

digunakan 1HNMR untuk mengetahui keberadaan proton dari metil ester maupun 

proton di sekitar gugus trigliserida. Jika tidak terdapat pergeseran kimia (spektra) 

proton di sekitar gugus trigliserida berarti metil ester telah terbebas dari 

trigliserida dan seluruh trigliserida telah terkonversi menjadi metil ester. Proton di 

sekitar gugus trigliserida akan muncul pada spektra di daerah ± 4,2 ppm, proton 

gugus metoksi dari metil ester pada daerah ± 3,7 ppm, dan proton α-CH2 pada 

daerah ± 2,3 ppm (Knothe et al., 2000 dan Yoeswono, 2008). Keberadaan 

puncak-puncak tersebut digunakan untuk menentukan persentase konversi metil 

ester dengan persamaan :

CME =             5 x IME

          5IME + 9ITAG

Ket: CME       =  Persentase konversi metil ester   

IME    = Nilai intergrasi dari puncak proton metil ester

ITAG  = Nilai integrasi dari puncak trigliserida

Angka 5 pada rumus di atas merupakan jumlah proton pada gliseril dalam 

molekul trigliserida, sedangkan 9 adalah jumlah proton dari 3 metil ester yang 

terbentuk. 

c. American Society for Testing Materials (ASTM) 

Prosedur standar dan alat-alat standar diperlukan untuk mengetahui 

kemiripan sifat biodiesel. American Society for Testing Materials (ASTM) telah 

membuat prosedur dan spesifikasi alat-alat standar sebagai pedoman dalam 

pengujian berbagai macam bahan termasuk biodiesel. Beberapa metode 

digunakan sebagai standar sifat fisik biodiesel. Standar internasional untuk 

biodiesel adalah ISO 14214, ASTM D 6751, dan DIN (standar biodiesel yang 

digunakan di Jerman). Saat ini di Indonesia telah disusun pula standar biodiesel 

sesuai standar RSNI EB 020551 seperti ditunjukkan pada Tabel 2 yang sedikit 

X 100 %
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berbeda dengan standar biodiesel ASTM D 6751 yang ditunjukkan pada Tabel 3. 

Perbedaan parameter tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi antara 

Amerika, Jerman dan Indonesia.

Tabel 2. Parameter Biodiesel di Indonesia Sesuai SNI dari Dirjen Migas

Parameter kualitas dan satuan Batas Metode tes

Berat jenis pada 60/60 oF, 0,840-0,920 ASTM D 1298

Viskositas kinematik pada 40 oC, mm2/s (cst) 2,3-6,0 ASTM D 445

Angka setana Min. 51 ASTM D 613

Titik nyala (oC) Min. 100 ASTM D 93

Titik kabut (oC) Maks. 26 ASTM D 97 

Korosi tembaga (50 oC) Maks. No. 3 ASTM D 130

Karbon residu (% berat) Maks. 0,1 ASTM D 189

Kandungan air (% berat) Maks. 0,05 ASTM D 95

Sedimen Maks. 0,05 ASTM D 473

Destilasi, T90 AET Maks. 360 ASTM D 1160

Abu sulfat (% berat) Maks. 0,02 ASTM D 874

Sulfur (ppm) Maks. 100 ASTM D 5453

Fosfor (ppm) Maks. 10 AOCS Ca 12-55

Sumber: BPPT dalam Boedoyo, 2006

Tabel 3. Parameter Biodiesel Sesuai dengan ASTM D 6751

Parameter Metode tes limit satuan

Flash point (titik nyala) ASTM D 93 Min.130 oC

Cloud point (Titik kabut) ASTM D 97 Maks. 26 oC

Kandungan air ASTM D 95 Maks. 0,05 % berat

Sedimen ASTM D 473 Maks. 0,05 % berat

Residu karbon (100% sampel) ASTM D 189 Maks. 0,1 % berat

Abu sulfat ASTM D 874 Maks. 0,02 % berat

Viskositas kinematik, 40 oC ASTM D 445 1,9-6,0 mm/detik

Sulfur ASTM D 5453 Maks 0,05 % berat
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Angka setana ASTM D 613 Min. 47 -

Korosi tembaga ASTM D 130 Maks. No.3 -

Derajat keasaman ASTM D 664 Maks 0,80 mg KOH/g

Parameter Metode tes limit Satuan

Gliserin bebas ASTM D 6854 0,02 % berat

Gliserin total ASTM D 6854 0,24 % berat

Phosphor ASTM D 4951 Maks. 10 ppm

Destilasi, T90 AET ASTM D 1160 Maks. 360 oC

Sumber : BPPT 2005

B. Kerangka Pemikiran

Minyak jelantah mempunyai kandungan asam lemak bebas yang tinggi 

sehingga dapat menghambat reaksi transesterifikasi karena akan terbentuk banyak 

sabun. Untuk mengatasi hal ini maka diberikan perlakuan awal yaitu dengan 

reaksi esterifikasi menggunakan katalis asam yang bertujuan untuk mengkonversi 

asam lemak bebas menjadi alkil ester. Laju reaksi esterifikasi sebanding dengan 

konsentrasi reaktan dan katalis yang digunakan. Semakin banyak katalis yang 

digunakan maka laju reaksi akan semakin cepat dan semakin banyak asam lemak 

bebas dalam minyak jelantah yang terkonversi menjadi alkil ester. Minyak 

jelantah dengan jumlah asam lemak bebas yang sedikit akan menghambat reaksi 

penyabunan sehingga produk biodiesel yang diperoleh semakin banyak. Dari hal 

tersebut maka perlu dilakukan optimasi dengan memvariasi persentase katalis 

TiO2/montmorillonit agar diperoleh penggunaan katalis yang optimum.

Laju reaksi transesterifikasi sebanding dengan konsentrasi pereaksi. 

Semakin besar konsentrasi metanol yang digunakan maka jumlah tumbukkan 

antar partikel semakin banyak sehingga semakin banyak pula produk yang akan 

dihasilkan. Akan tetapi penggunaan metanol yang berlebihan dapat melarutkan 

gliserol sehingga metanol yang bereaksi dengan trigliserida untuk membentuk 

metil ester semakin berkurang. Dari hal tersebut maka perlu dilakukan optimasi 

dengan memvariasi perbandingan mol minyak terhadap metanol untuk 

mengetahui hasil perolehan jumlah biodiesel optimum.
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Minyak jelantah yang telah diberi perlakuan awal dengan katalis 

TiO2/montmorillonit melalui reaksi esterifikasi akan menghasilkan trigliserida 

yang terbebas dari asam lemak bebas. Bila biodiesel yang dibuat dari minyak 

jelantah yang telah terbebas dari asam lemak bebas maka biodiesel yang 

dihasilkan diprediksikan dapat memenuhi satandar ASTM D 6751 dan SNI dari 

Dirjen Migas.

C. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang ada, maka dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Semakin besar persentase penambahan katalis TiO2/montmorillonit pada 

esterifikasi asam lemak bebas minyak jelantah maka kandungan asam lemak 

bebasnya akan semakin kecil.

2. Bila jumlah metanol pada reaksi transesterifikasi divariasi maka akan 

diperoleh kondisi optimum yang menunjukkan hasil biodiesel terbanyak.

3. Karakterisasi sifat fisik biodiesel dari minyak jelantah yang telah melalui 

reaksi esterifikasi menggunakan katalis TiO2/montmorillonit memenuhi 

standar ASTM D 6751 dan SNI dari Dirjen Migas.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimental di 

laboratorium. Penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu sintesis dan karakterisasi 

katalis TiO2/montmorillonit, pembuatan biodiesel dari minyak jelantah melalui 

esterifikasi menggunakan katalis TiO2/montmorillonit dan identifikasi sifat fisik 

dan kimia biodiesel hasil penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pusat Universitas Sebelas Maret 

Sub Laboratorium Kimia, Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Kimia Fakultas 

MIPA Universitas Sebelas Maret dan Laboratorium Kimia Fisika Jurusan Kimia 

Universitas Gajah Mada pada bulan Mei 2008 – Januari 2009.

C. Alat dan Bahan

1. Alat

a. X-Ray Difractometer (XRD) 6000 Shimadzu

b. Scanning Electrone Mycroscope (SEM) dan Energy Dispersive X-Ray 

(EDX) JEOL 5310 LV

c. H-Nuclear Magnetic Resonanse (1HNMR) JEOL JNM-MY60.

d. Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) QP2010S Shimadzu

e. Furnace (Thermolyne 48000)

f. Oven Memmert Modell 500

g. Centrifuge OSK 6474B Kokusan

h. Vacuum Controller Buchi

i. Neraca analitis Sartorius BP 110 (maksimum 110 g; minimum 0,001 g)
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j. pH meter

k. Pemanas

l. Lumpang porselin

m. Penggerus porselin

n. Tang krus

o. Ayakan 80-120 mesh

p. Termometer

q. Buret mikro

r. Magnetic stirrer 

s. Peralatan gelas.

2. Bahan

a. Lempung PT. Bratako.

b. TiCl4.(99,0%; bj 1,73 Kg/L) p.a E. Merck

c. HCl pekat (32%; bj 1,16 Kg/L) p.a E. Merck

d. NaOH p.a E. Merck

e. AgNO3 p.a E. Merck

f. Minyak jelantah

g. Metanol p.a E. Merck

h. Indikator PP

i. KOH p.a. E. Merck

j. Petroleum eter p.a E. Merck 

k. Na2SO4  p.a.E. Merck

l. pH universal

m. Akuades

D. Prosedur Penelitian

1. Pilarisasi Katalis

a. Preparasi Agen Pemilar

Sebanyak 4 mL HCl [kadar 32% (v/v); bj 1,17 Kg/L] diencerkan hingga 

200 mL dengan air bebas ion. Larutan ini untuk menghidrolisis 17,5 mL TiCl4
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9,01 M (kadar 99,0%; bj 1,73 Kg/L). Larutan diaduk sampai kristal yang 

terbentuk larut. Larutan NaOH 2M ditambahkan ke dalam larutan sambil diaduk 

cepat sampai pH larutan 1,1. Larutan kompleks titanium ini diperam pada suhu 

kamar selama 24 jam dan pH larutan dijaga 1,1. 

b. Sintesis Katalis TiO2/montmorillonit

Sebanyak 20 g bentonit didispersikan ke dalam 500 ml air bebas ion 

sambil diaduk dengan pengaduk magnet selama 5 jam kemudian diperam selama 

24 jam. Larutan agen pemilar dituangkan perlahan ke dalam suspensi bentonit 

tersebut sambil pH tetap dijaga 1,1. Campuran diaduk dengan pengaduk magnet 

selama 24 jam, kemudian dipisahkan dengan centrifuge. Endapan yang diperoleh 

dicuci dengan air bebas ion sampai bebas ion Cl- yang ditunjukkan dengan tidak 

terbentuknya endapan putih AgCl saat diuji dengan larutan AgNO3. Lempung 

yang telah bebas ion Cl- tersebut dikeringkan dengan oven pada suhu 100-110 oC 

kemudian digerus. Selanjutnya lempung dikalsinasi dengan menggunakan furnace

sampai suhu 300 oC dengan kenaikan 1 oC permenit. Katalis kemudian diayak 

dengan ayakan hingga lolos 120 mesh. Selanjutnya katalis dikarakterisasi. 

3. Karakterisasi Kristalinitas dan Komposisi Mineral

Montmorillonit awal sebanyak satu gram dianalisis menggunakan 

Difraktometer Sinar-X (XRD). Langkah yang sama dilakukan pada

TiO2/montmorillonit. Morfologi katalis dan kandungan logam dianalisis dengan 

SEM dan EDX.

3. Pembuatan Biodiesel dan Karakterisasinya

a. Esterifikasi asam lemak bebas dalam minyak jelantah dengan katalis       

TiO2/montmorillonit

Sebanyak tiga liter minyak jelantah dipanaskan pada temperatur 120oC 

untuk menguapkan air di dalam minyak jelantah. Setelah dipanaskan, minyak 

disaring dengan kertas saring untuk memisahkan pengotor padat.

Sepuluh gram minyak jelantah yang telah dibersihkan kemudian 

diesterifikasi asam lemak bebasnya dengan metanol dan katalis 
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TiO2/montmorillonit. Perbandingan mol minyak jelantah dan metanol adalah 1:6. 

Katalis TiO2/montmorillonit divariasi 0,1 %; 0,5%; 1%; 5% dan 10% dari berat 

total minyak jelantah dan metanol. Minyak jelantah dipanaskan terlebih dahulu 

dalam labu leher tiga sampai temperatur 45 oC, setelah itu katalis 

TiO2/montmorillonit dimasukkan dan ditambahkan metanol, kemudian temperatur 

dinaikkan sampai 70 oC dan dipertahankan selama 2 jam. 

Minyak yang diperoleh setelah reaksi tersebut dipisahkan dari katalis 

TiO2/montmorillonit dengan centrifuge, kemudian disaring dan dipanaskan untuk 

menghilangkan metanol berlebih dan kandungan air. 

Reaksi esterifikasi ini diulangi pada penambahan persentase katalis terbaik 

dengan kapasitas 100 g minyak jelantah dan digunakan untuk sampel pada reaksi 

transesterifikasi. 

b. Penentuan asam lemak bebas dalam minyak jelantah

Sebanyak 10 gram minyak hasil esterifikasi dengan berbagai variasi 

persentase katalis TiO2/montmorillonit ditambahkan dengan 50 ml etanol netral 

95% kemudian dipanaskan selama 10 menit. Sebanyak 1 ml minyak tersebut 

ditetesi dengan 1 tetes indikator fenolftahlein (PP). Campuran ini dititrasi dengan 

KOH 0.0005 N menggunakan buret mikro. Titrasi dilakukan untuk semua variasi 

persentase katalis. Sebagai pembanding dilakukan pula titrasi pada minyak 

jelantah tanpa esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit. Persentase katalis 

terbaik ditunjukkan dengan penurunan kandungan asam lemak bebas yang 

terbesar. Selanjutnya dilakukan transesterifikasi dengan menggunakan persentase 

katalis terbaik.

c. Transesterifikasi minyak jelantah menjadi biodiesel dengan katalis NaOH

Reaksi transesterifikasi dilakukan menggunakan metode seperti yang telah 

dilakukan oleh Chi (1999). Reaksi ini dilakukan dengan memvariasi perbandingan 

mol mimyak jelantah dan metanol sama dengan 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:30. 

Minyak hasil reaksi esterifikasi dipanaskan hingga suhu 45 oC dalam labu leher 

tiga yang dilengkapi dengan pemanas dan termometer. Sejumlah tertentu metanol 

(sesuai variasi perbandingan) ditambahkan 1% NaOH dari berat minyak tersebut 
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kemudian distirer sampai menjadi larutan homogen di dalam labu leher tiga  yang 

berisi minyak dan direfluks dan diaduk selama 2 jam pada suhu 70 oC.

Hasil transesterifikasi tersebut dipisahkan antara metil ester dengan sabun 

dan gliserol menggunakan corong pisah hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas 

adalah metil ester sedangkan lapisan bawah adalah campuran gliserol dan sabun. 

Kedua lapisan dipisahkan. Lapisan metil ester ditambahkan air dan H2SO4 0,1 M 

hingga pH ± 4. Terbentuk kembali 2 lapisan, lapisan atas diambil terlebih dahulu, 

kemudian lapisan bawah ditambahkan dengan petroleum eter untuk mengambil 

metil ester yang masih ada (Harjanti, 2008). Seluruh lapisan atas yang diperoleh 

kemudian diuapkan dengan menggunakan evaporator vacum Buchi. Hasilnya 

dianalisis dengan GC-MS dan 1HNMR. 

Reaksi diulangi pada kondisi reaksi terbaik untuk membuat stok yang akan 

diuji sifat-sifat fisik biodiesel dengan metode ASTM. Uji ASTM juga dilakukan 

pada biodiesel  tanpa esterifikasi dan biodiesel yang telah melalui esterifikasi 

dengan katalis montmorillonit sebagai pembanding.

E. Teknik Pengumpulan Data

Karakterisasi dengan menggunakan difraktometer sinar X bertujuan untuk 

mengetahui kristalinitas lempung. Berdasarkan difraktogram yang ada akan 

diperoleh basal spacing (d001) lempung montmorilllonit awal, dan 

TiO2/montmorillonit. Selain itu, berdasarkan difraktogram tersebut juga dapat 

diketahui persentase mineral montmorillonit dan persentase mineral lain yang ada 

di dalam lempung. Penentuan struktur morfologi katalis dan kandungan logam 

dilakukan dengan menggunakan SEM dan EDX.

Variasi persentase katalis TiO2/montmorillonit pada reaksi esterifikasi asam 

lemak bebas dalam minyak jelantah pembuatan biodiesel dilakukan dengan 

persentase 0,1 %; 0,5%; 1%; 5% dan 10% dari berat total minyak jelantah dan 

metanol. Dengan melakukan titrasi terhadap minyak hasil esterifikasi dengan

titran KOH maka dapat diketahui jumlah asam lemak bebas (bilangan asam) dari 

masing-masing variasi persentase katalis.
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Persentase katalis dengan bilangan asam terendah selanjutnya dilakukan 

reaksi transesterifikasi dengan memvariasi perbandingan mol minyak dan metanol 

1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:30. Metode ini digunakan untuk mengetahui perbandingan 

terbaik mol minyak dan mol metanol pada reaksi transesterifikasi. Hasil terbaik 

ini kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan GC-MS, 1HNMR dan 

ASTM. Sebagai pembanding juga dilakukan analisis sifat fisik biodiesel dari 

minyak jelantah dengan esterifikasi menggunakan katalis montmorillonit dan 

biodiesel dari minyak jelantah tanpa melalui esterifikasi.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui kristalinitas lempung montmorillonit awal dan 

TiO2/montmorillonit digunakan X-Ray Difractometer (XRD). Puncak-puncak 

pada difraktogram yang semakin ramping menunjukkan kristalinitas lempung 

semakin baik dengan susunan atom yang rapat. Adanya pergeseran basal spacing

data XRD difraktogram lempung montmorillonit awal dibandingkan dengan 

TiO2/montmorillonit untuk mengetahui apakah telah terjadi pemilaran. 

Untuk mengetahui kandungan logam serta karakterisasi morfologi katalis 

dilakukan analisis dengan menggunakan SEM dan EDX. Dengan analisis ini akan 

terlihat perbedaan antara montmorillonit sebelum mengalami pemilaran dengan 

montmorillonit setelah mengalami pemilaran dengan TiO2.

Variasi katalis TiO2/montmorillonit pada reaksi esterifikasi asam lemak 

bebas dalam minyak jelantah dilakukan untuk mengetahui persentase penggunaan 

katalis terbaik dengan mengukur bilangan asam (jumlah asam lemak bebas) pada 

tiap variasi. Semakin sedikit jumlah asam lemak bebas dalam minyak maka 

semakin banyak pula metil ester yang akan diperoleh pada reaksi transesterifikasi 

karena pembentukan sabun dan gliserol telah diminimalkan dengan pengurangan 

jumlah asam lemak bebas dalam minyak.

Penentuan perbandingan terbaik mol metanol dengan mol minyak jelantah 

dilakukan pada minyak jelantah hasil esterifikasi dengan persentase katalis 

terbaik. Perbandingan terbaik mol minyak jelantah dan metanol akan 

menghasilkan jumlah metil ester terbanyak. Keberadaan metil ester dan 
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trigliserida dalam biodiesel dianalisis dengan ada atau tidaknya pergeseran kimia 

dari proton gugus metoksi metil ester dan trigliserida pada spektra 1HNMR dan 

dihitung persentase konversi metil ester dengan rumus berikut (Knothe, 2000) :

CME =                5IME

           5IME + 9ITAG

Ket: CME     =  Persentase konversi metil ester

 IME    = Nilai intergrasi puncak metil ester

ITAG  = Nilai integrasi dari puncak trigliserida

Senyawa apa saja yang terdapat dalam biodiesel dianalisis dengan 

menggunakan GC-MS. Dengan GC-MS ini terjadi pemisahan tiap komponen 

metil ester kemudian akan dapat diketahui jumlah tiap senyawa metil ester dan 

berat molekulnya. Perbandingan terbaik ini dijadikan dasar untuk pembuatan 

biodiesel yang akan dianalisis sifat fisiknya dengan metode ASTM. Hasil 

pengukuran sifat fisik biodiesel dengan ASTM dianalisis apakah telah sesuai 

dengan standar ASTM D 6751 dan SNI dari Dirjen Migas atau belum. Apabila 

telah sesuai maka biodiesel ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar 

solar pada mesin diesel. Sebagai pembanding juga dilakukan analisis terhadap 

biodiesel dari minyak jelantah yang telah melalui esterifikasi dengan katalis 

montmorillonit dan biodiesel dari minyak jelantah tanpa melalui esterifikasi. 

X 100 %
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Preparasi Katalis TiO2/montmorillonit dan Karakterisasinya

Montmorillonit yang digunakan dalam penelitian ini merupakan lempung 

bentonit dari PT. Brataco dengan sifat fisik berwarna coklat muda. Pengukuran 

keasaman total montmorillonit telah dilakukan oleh Yunida (2008)  terhadap 

sampel montmorillonit awal yang sama yaitu 3,01%. Karakterisasi montmorillonit 

awal sebelum mengalami pilarisasi ditunjukkan pada difraktogram XRD seperti 

pada Gambar 8. Hasil analisis XRD montmorillonit awal pada Lampiran 1. 

           5              10            15      20            25            30             35            40             45 

Gambar 8. Difraktogram Montmorillonit Awal

Gambar 8 menunjukkan difraktogram XRD montmorillonit (data lengkap 

pada Lampiran 1) yang dicirikan dengan puncak tertinggi pada d = 15,85 Å dan 

2θ = 5,57o. Hal ini sesuai dengan Tan (1991) bahwa basal spacing montmorillonit 

(d001) 12,3 Å-17,7 Å dan sesuai dengan data JCPDS (pada Lampiran 3) yaitu 

puncak difraksi utama intensitas montmorillonit berada pada 2θ = 5o-6o. Dari 

difraktogram tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara kualitatif lempung 

yang digunakan dalam penelitian ini mengandung mineral utama berupa

montmorillonit sebesar 84,16%, kaolinit 7,38%, zeolit 6,58%, dan dolomit 1,87% 

(perhitungan pada Lampiran 8). Keberadaan montmorillonit sebesar 84,16 % ini 
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sesuai dengan Orthman (2000) yang menyatakan bahwa kandungan 

montmorillonit dalam lempung bentonit sekitar 75%-85%.

Montmorillonit yang telah mengalami peristiwa pemilaran akan 

menunjukkan difraktogram yang mengalami pergeseran dan dapat dilihat dengan 

karakterisasi XRD (data XRD pada Lampiran 2). Montmorillonit dalam penelitian 

ini dipilarisasi dengan agen pemilar oligokation dari logam Ti, dikalsinasi 

sehingga berubah menjadi oksidanya yaitu TiO2  dan menjadi pilar antar lapis dari 

montmorillonit. Montmorillonit terpilar TiO2 ini selanjutnya disebut

TiO2/montmorillonit. Dengan menggunakan XRD maka peningkatan jarak antar 

lapis (basal spacing) dari montmorillonit terpilar oksida logam dapat diketahui. 

Gambar 9 memperlihatkan perubahan puncak difraktogram montmorillonit awal 

dan montmorillonit yang telah terpilar TiO2 (TiO2/montmorillonit). 

5           10 15 20 25 30            35   40    45

           5                10 15 20    25     30       35        40           45

Gambar 9. Difraktogram XRD, a. Montmorillonit awal, b. TiO2/montmorillonit

Montmorillonit sebelum terpilar dicirikan dengan puncak difraktogram 

tertinggi pada 5,57o yang merupakan basal spacing dari montmorillonit seperti 

terlihat pada Gambar 9.a. Montmorillonit setelah mengalami pemilaran 

ditunjukkan dengan Gambar 9.b. Keberhasilan pemilaran ditandai dengan 

pergeseran puncak 5,57o (basal spacing) ke sebelah kiri. Dari kedua gambar 

b
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tersebut terlihat bahwa telah terjadi pergeseran puncak basal spacing menjadi 

kurang dari 5,57o. Akan tetapi karena difraktogram melebar pada daerah tersebut 

maka pelebaran puncak tidak dapat terdeteksi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Long dan Yang (Yunida, 2008) yang menyatakan bila agen pemilar yang 

digunakan adalah oksida besi dan titanium maka pergeseran puncak basal spacing

tersebut tidak dapat terdeteksi oleh XRD. Keberadaan oksida TiO2 dalam katalis 

TiO2/montmorillonit sebagai pilar terdeteksi dengan XRD dengan komposisi TiO2 

anatase adalah 66,97% dan komposisi TiO2 rutile 33,03%.

Keberhasilan proses pilarisasi juga dapat diamati dengan menggunakan 

analisis SEM untuk mengamati morfologi dari montmorillonit (data analisis pada 

Lampiran 10-11). Morfologi katalis dengan SEM terlihat pada Gambar 10. 

Gambar tersebut memperlihatkan alur-alur yang menunjukkan kekhasan dari 

montmorillonit (Gambar 10.a). Setelah montmorillonit mengalami pilarisasi 

dengan oksida titanium (Gambar 10.b), alur-alur khas dari montmorillonit tersebut 

tidak terlihat dengan jelas. Pada gambar tersebut terlihat kesan adanya butiran-

butiran dan diduga butiran tersebut adalah oksida titanium yang merata. 

                 

a

b
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Gambar 10. SEM a. Montmorillonit Awal, b. TiO2/Montmorillonit

Keberadaan oksida titanium sebagai agen pemilar dalam montmorillonit  

dipertegas dengan karakterisasi menggunakan EDX. Dengan analisis EDX dapat 

diketahui kandungan logam apa saja yang terdapat dalam montmorillonit baik 

montmorillonit awal maupun montmorillonit yang telah terpilar. Selain itu, 

persentase kandungan logam dalam sampel juga dapat dideteksi dengan EDX. 

Tabel 4 adalah data kandungan logam dalam montmorillonit awal dan dalam 

TiO2/montmorillonit setelah dianalisis dengan EDX. 

Tabel 4. Kandungan logam dalam katalis

Kandungan (% berat)
Jenis Katalis

Na Mg K Ca Fe Ti

Montmorillonit awal
Sangat 

sedikit
2,41 0,68 1,43 17,94 0

TiO2/montmorillonit 0,46 2,23 0,62 0,23 7,09 15,13

Data analisis EDX dalam Tabel 4 memperlihatkan bahwa logam Fe di 

dalam montmorillonit awal lebih dominan dibandingkan dengan logam lain 

seperti Na, Mg, K, maupun Ca. Tidak adanya kandungan logam Ti dalam 

montmorillonit awal menunjukkan bahwa dalam montmorillonit awal tidak 

terdapat logam Ti. Pada katalis TiO2/montmorillonit terlihat bahwa telah terjadi 

pertukaran kation yang ditunjukkan dengan meningkatnya kandungan Ti dan 

menurunnya kandungan Fe dan Ca. Ion Fe dan Ca pada montmorillonit awal 
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digantikan oleh oligokation Ti dan setelah dikalsinasi oligokation Ti berubah 

menjadi oksidanya (TiO2). Dengan demikian pilarisasi montmorillonit dengan 

agen pemilar TiCl4 telah mampu memilar montmorillonit dengan menukar kation 

dalam montmorillonit dan mengubah kation tersebut menjadi oksidanya melalui 

kalsinasi. 

B. Esterifikasi Asam Lemak Bebas dalam Minyak Jelantah dengan 

Katalis TiO2/ Montmorillonit

Katalis yang telah disintesis dan dikarakterisasi selanjutnya digunakan 

sebagai katalis pada reaksi esterifikasi asam lemak bebas dalam minyak jelantah. 

Katalis TiO2/montmorillonit digunakan untuk mengubah asam lemak bebas dalam 

minyak jelantah menjadi alkil ester sehingga akan mengurangi kandungan asam 

lemak bebas tersebut. Minimalisasi kandungan asam lemak bebas ini ditujukan 

untuk mengurangi pembentukan sabun yang terjadi pada saat reaksi 

transesterifikasi dengan katalis  basa.

Sejumlah tertentu katalis TiO2/montmorillonit digunakan sebagai katalis 

pada esterifikasi asam lemak bebas dalam minyak jelantah dengan pereaksi 

metanol. Variasi persentase katalis adalah 0,1%, 0,5%, 1%, 5%, 10% dari berat 

total minyak jelantah dan metanol dengan perbandingan mol minyak jelantah dan 

metanol adalah 1:6. Reaksi esterifikasi dilakukan pada suhu 70 oC selama 2 jam 

dan dilakukan pengadukan secara terus menerus untuk mempercepat reaksi dan 

agar seluruh katalis dapat  bereaksi dengan reaktan. Hasil esterifikasi berupa 

cairan berwarna kuning bening dengan tingkat kejernihan yang semakin 

meningkat seiring dengan semakin besarnya persentase katalis 

TiO2/montmorillonit seperti terlihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Hasil Esterifikasi dengan Berbagai Variasi Persentase Katalis 
TiO2/montmorillonit Dibandingkan dengan Minyak Jelantah.

Hasil esterifikasi selanjutnya dianalisis kandungan asam lemak bebasnya 

dengan menggunakan metode titrasi KOH dan indikator fenolftahlein (pp). Titik 

ekivalen titrasi ditandai dengan terjadinya perubahan warna larutan dari kuning 

menjadi warna merah muda. Dengan tercapainya titik ekivalen titrasi ini maka 

dapat diketahui bilangan asam dari minyak. Bilangan asam ini menunjukkan 

kandungan asam lemak bebas dalam minyak. Bilangan asam dari suatu minyak 

didefinisikan sebagai jumlah mg KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam 

lemak bebas dalam 1 gram minyak. Semakin tinggi bilangan asam berarti 

kandungan asam lemak bebas dalam sampel semakin tinggi. Gambar 12 adalah 

kurva bilangan asam untuk tiap persentase katalis TiO2/montmorillonit. 
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Gambar 12. Kurva pengurangan Bilangan Asam dengan Katalis 
TiO2/montmorillonit.

Bilangan asam dari minyak jelantah adalah 2,695. Angka ini menunjukkan 

bahwa kandungan asam lemak bebas dalam minyak masih sangat tinggi yaitu 3,85 

x 10-4 mol. Dengan penambahan katalis TiO2/montmorillonit pada reaksi 

esterifikasi menyebabkan angka asam dari sampel menurun atau berkurang secara 

drastis dari 2,695 menjadi 0,019 dengan pengurangan bilangan asam sebesar 

99,3%. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa semakin tinggi persentase 

katalis TiO2/montmorillonit yang ditambahkan pada minyak maka bilangan 

asamnya akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 

pengurangan jumlah asam lemak bebas dalam sampel. Persentase katalis optimum 

terjadi pada penggunaan katalis 10% yang ditunjukkan dengan bilangan asam 

yang paling kecil yaitu 0,009. Penurunan bilangan asam (penurunan kandungan 

asam lemak bebas) terjadi karena sebagian asam lemak bebas telah diubah 

menjadi metil ester dengan katalis asam TiO2/montmorillonit. Selain terjadi 

pengurangan kandungan asam lemak bebas, ternyata dengan penambahan katalis 

TiO2/montmorillonit terjadi pula proses adsorbsi yang terlihat dengan semakin 

jernihnya minyak seiring dengan persentase katalis yang semakin tinggi. Selain 

mengindikasikan semakin minimnya kandungan asam lemak bebas dalam 

minyak, tingkat kejernihan ini juga mengindikasikan semakin berkurangnya 

pengotor dan zat-zat lain yang mungkin terdapat dalam minyak sehingga 

diharapkan akan terbentuk biodiesel yang lebih baik pada reaksi transesterifikasi.

Persentase penggunaan katalis TiO2/montmorillonit 10% ternyata juga 

memberikan umur pemakaian katalis yang sangat lama yaitu 2.770 kali 

pemakaian. Umur katalis ini diperoleh dengan melakukan perhitungan regresi 

linear terhadap persentase penurunan bilangan asam untuk pemakaian ulang ke 1, 

2, 3, 4 dan 5 (perhitungan terdapat pada lampiran 27). Gambar 13 adalah grafik 

persentase penurunan bilangan asam dengan pemakaian ulang sebanyak 5 kali 

untuk menentukan umur penggunaan katalis TiO2/montmorillonit. 
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Gambar 13. Grafik Penentuan Umur Katalis TiO2/montmorillonit

Berdasarkan Gambar 13 terlihat kurva persentase penurunan bilangan 

asam berupa garis lurus dengan persamaan y = -0,036x + 99,7 dengan R2 = 

0,9474. Dengan memperkirakan bahwa katalis 10% adalah persentase optimum, 

berarti penambahan katalis berikutnya (misal 11% dan seterusnya) tidak 

memberikan penurunan bilangan asam yang signifikan sehingga dengan 

memasukkan harga pengurangan bilangan asam adalah nol (y = 0) maka diperoleh 

nilai x (perkiraan pemakaian ulang maksimal) adalah 2.770 kali pemakaian.

C. Transesterifikasi Pembuatan Biodiesel dengan Variasi

Perbandingan Mol Minyak dan Mol Metanol

Hasil esterifikasi dengan persentase katalis optimum (10%) selanjutnya 

digunakan pada reaksi transesterifikasi. Pada reaksi ini dilakukan variasi mol 

minyak dan metanol dengan perbandingan 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, dan 1:30. 

Transesterifikasi dilakukan pada suhu 70 oC selama 2 jam (Freedman, 1994 dalam 

Zappi et al., 2003) dengan katalis NaOH 1% dari berat minyak (Chi, 1991). 

Selama reaksi berlangsung dilakukan pengadukan secara terus menerus dan 

konstan untuk membuat larutan homogen dan untuk mempercepat jalannya reaksi. 
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Perbandingan metanol dengan minyak terbaik ditandai dengan jumlah metil ester 

terbanyak dan hasil samping berupa campuran gliserol dan sabun paling sedikit. 

 Katalis basa NaOH yang ditambahkan pada metanol akan menyebabkan 

terbentuknya basa Na-metanolat dan basa ini merupakan katalis yang efektif 

untuk mengubah trigliserida menjadi campuran biodiesel (van Gerpen et al., 

2004). Gugus metoksida (:OCH3) dari Na-metanolat merupakan nukleofil kuat 

dan langsung menyerang karbon karbonil. Reaksi transesterifikasi adalah reaksi 

antara ester dengan alkohol yang menghasilkan ester baru dan alkohol baru seperti 

pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Reaksi Pembentukan Biodiesel

 Hasil reaksi transesterifikasi membentuk 2 lapisan dengan lapisan bening 

berada di bagian atas dan lapisan bawah berupa cairan berwarna coklat. Lapisan 

atas adalah metil ester sedangkan lapisan bawah adalah gliserol yang bercampur 

dengan sabun. Pemisahan dilakukan menggunakan corong pisah untuk 

memisahkan lapisan atas dan lapisan bawah berdasarkan perbedaan berat 

jenisnya. Setelah terpisah maka lapisan atas digojog dengan penambahan asam 

sulfat 0,1M dan air. Fungsi penambahan asam sulfat adalah untuk mencegah 

terjadinya reaksi ion metoksida dengan air. Air akan bereaksi dengan ion 

metoksida membentuk ion hidroksida dengan reaksi seperti pada Gambar 15.

Gambar 15. Reaksi Pembentukan Ion Hidroksida oleh Air
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Ion hidroksida ini akan bereaksi dengan ion Na+ dari Na-metanolat sehingga 

terbentuk NaOH yang akan membentuk sabun jika bereaksi dengan asam lemak 

bebas melalui reaksi saponifikasi sehingga akan mengurangi jumlah biodiesel 

yang dihasilkan. Ion sulfat dalam H2SO4 dan ion sodium dalam NaOH bereaksi 

membentuk sodium sulfat. Sodium sulfat ini merupakan garam yang dapat terlarut 

pada air saat pencucian biodiesel. Bereaksinya NaOH dengan ion sulfat 

menyebabkan reaksi berjalan sangat lambat karena tidak terdapatnya katalis 

NaOH. Reaksi ion sulfat dengan ion sodium seperti pada Gambar 16.

NaOH       Na+ + OH-

H2SO4                  SO4
-: + 2H+

NaOH + H2SO4       SO4
-: Na+ + H2O

Gambar 16. Reaksi Pembentukan Sodium Sulfat

Penambahan air (pencucian biodiesel) berfungsi untuk menghentikan 

reaksi karena reaktan (metanol) larut dalam air. Selain itu, penambahan air juga 

dilakukan untuk melarutkan seluruh kotoran dan senyawa yang ada dalam cairan 

tersebut  kecuali metil ester karena metil ester tidak dapat larut dalam air. Setelah 

digojog kemudian didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas berupa 

metil ester sedangkan lapisan bawah berbentuk emulsi yang terdiri dari air, 

kotoran, sabun, sisa gliserol dan asam  sulfat. Kedua lapisan ini dipisahkan 

kemudian lapisan atas ditambahkan Na2SO4 untuk menghilangkan kandungan air 

dalam metil ester. Sisa metanol dan air dalam metil ester diuapkan dengan 

evaporator. Hasil transesterifikasi pada berbagai variasi mol metanol dapat dilihat 

pada Gambar 17 dan 18. 
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Gambar 17. Hasil Transesterifikasi dengan Berbagai Variasi Perbandingan Mol        
Minyak Jelantah dan Metanol.
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Ket:  Biodiesel melalui esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit
Biodiesel tanpa melalui esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit

Gambar 18. Rendemen Biodiesel Berbagai Variasi Mol Minyak dan Metanol 
Dibandingkan dengan Rendemen Biodiesel dari Minyak Jelantah Tanpa 

Esterifikasi dengan Katalis TiO2/montmorillonit Perbandingan 1:24.

Gambar 17 memperlihatkan kenampakan fisik biodiesel pada berbagai 

perbandingan dengan warna kuning bening. Gambar 18 menunjukkan persentase 

rendemen biodiesel hasil penelitian pada berbagai variasi perbandingan mol 

metanol dibandingkan dengan biodiesel tanpa melalui esterifikasi dengan katalis 

TiO2/montmorillonit pada kondisi perbandingan terbaik 1:24. Untuk rendemen 

biodiesel pada berbagai variasi perbandingan terlihat bahwa rendemen terbanyak 
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dihasilkan dari perbandingan mol minyak dan metanol 1:24 dengan rendemen 

74,02%. Untuk biodiesel tanpa melalui esterifikasi dengan katalis 

TiO2/montmorillonit menghasilkan rendemen yang paling sedikit (60,97%). Hal 

ini menunjukkan bahwa kandungan asam lemak bebas yang tinggi dapat 

menghambat pembentukan biodiesel. Pada biodiesel yang dibuat tanpa melalui 

esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit memiliki kandungan asam lemak 

bebas yang sangat tinggi sehingga pembentukan biodiesel terhambat dan 

rendemen biodiesel yang dihasilkan sedikit.

Hasil konversi biodiesel dari perbandingan mol minyak dan metanol 

terkecil menghasilkan jumlah biodiesel paling sedikit karena jumlah metanol yang 

digunakan juga paling sedikit seperti terlihat pada perbandingan 1:6. Metanol 

yang berlebih dapat meningkatkan hasil metil ester yang maksimal (Fessenden, 

1982). Akan tetapi pada perbandingan terbesar (1:30) ternyata tidak menghasilkan 

rendemen terbanyak padahal semakin banyak metanol maka rendemen yang 

dihasilkan juga akan semakin banyak. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

trigliserida telah habis bereaksi dengan metanol pada perbandingan 1:24 sehingga 

pada perbandingan 1:30 tidak ada lagi trigliserida yang dapat bereaksi dengan 

metanol, metanol yang tersisa lebih banyak (metanol berlebih) dan rendemen 

yang dihasilkan sedikit. Hal ini juga dapat terjadi akibat adanya molekul air yang 

terdapat dalam sistem reaksi transesterifikasi.

Molekul air yang terdapat dalam sistem reaksi transesterifikasi akan dapat 

menyebabkan pengurangan jumlah ester yang dihasilkan. Keberadaan air 

menyebabkan terjadinya reaksi saponifikasi yang akan menyebabkan kehilangan 

asam lemak. Air dapat terkandung dalam minyak maupun metanol yang 

digunakan. Molekul air dalam sistem reaksi transesterifikasi bereaksi dengan 

logam Na membentuk NaOH tapi dengan Na-metanolat akan membentuk NaOH 

dan metanol. Adanya basa NaOH menyebabkan reaksi saponifikasi menghasilkan 

gliserol dan sabun natrium yang terdispersi dalam air. 

Pembentukan sabun pada pembuatan biodiesel terjadi karena reaksi 

tersebut menggunakan katalis NaOH sehingga terjadi ikatan antara ion sodium 

dari NaOH dengan asam-asam lemak bebas dari minyak jelantah yang masih 

45



lxii

tersisa. Sabun ini dapat dipisahkan dengan menambahkan air untuk mencuci 

biodiesel pada saat proses pemurnian biodiesel. Karena pembentukan sabun ini 

maka diperlukan air dalam jumlah banyak untuk mencuci biodiesel agar terbebas 

dari sabun. 

Jumlah asam lemak juga dimungkinkan banyak yang hilang karena 

terbentuk sabun natrium sehingga air yang terdapat dalam sistem reaksi 

menyebabkan ester yang dihasilkan berkurang. Terbentukanya NaOH pada reaksi 

Na-metanolat dengan minyak yang mengandung air menyebabkan konsentrasi 

Na-metanolat berkurang sehingga reaksi transesterifikasi menjadi tidak optimal. 

Selain itu molekul air dapat menyebabkan terbentuknya ion hidroksida dari reaksi 

antara molekul air (H2O) dengan ion metanolat (―OCH3). Ion hidroksida 

menyebabkan reaksi hidrolisis trigleserida maupun ester hasil reaksi 

transesterifikasi. Ion hidroksida bereaksi dengan trigliserida menghasilkan ion 

karboksilat dan gliserol. Ester bereaksi dengan ion hidroksida menghasilkan ion 

karboksilat dan metanol. Jadi terdapatnya ion hidroksida juga dapat menurunkan 

konversi ester dari minyak jelantah (Pranowo, 1999).

D. Analisis Hasil Transesterifikasi dengan 1HNMR

Analisis dengan 1HNMR dilakukan terhadap metil ester hasil 

transesterifikasi pada semua perbandingan untuk mengetahui apakah di dalam 

biodiesel telah terbentuk metil ester atau belum dan apakah masih mengandung 

trigliserida atau tidak. Proton di sekitar trigliserida dalam sampel akan 

memberikan spektra 1HNMR yang khas pada daerah pergeseran kimia ± 4,2 ppm, 

proton α-CH2 pada daerah ± 2,3 ppm dan proton metoksi pada metil ester di 

daerah ± 3,7 ppm (Knothe, 2000 dan Yoeswono, 2008). 
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Gambar 19. Spektra 1HNMR metil ester pada perbandingan 1:24 
(spektra 1HNMR untuk perbandingan lain ditunjukkan pada lampiran 15-19)

Gambar 19 adalah spektra 1HNMR pada biodiesel hasil penelitian dengan 

perbandingan 1:24 (spektra perbandingan lain terdapat pada lampiran) 

menggunakan 1HNMR 60MHz dan pelarut CdCl3. Pada seluruh spektra 1HNMR 

berbagai perbandingan menunjukkan puncak-puncak yang relatif sama yaitu 

terlihat puncak C pada daerah ± 2,3 ppm yang menunjukkan proton α-CH2 dan 

pada puncak B di sekitar ± 3,7 ppm adalah proton dari metil ester (Knothe, 2000 

dan Yoeswoni, 2008). Pada spektra tersebut tidak ditemukan puncak yang 

menunjukkan pergeseran kimia proton di sekitar trigliserida yang berada pada 

daerah ± 4,3 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam metil ester hasil 

transesterifikasi ini seluruh trigliserida telah membentuk metil ester dan tidak 

terdapat trgliserida yang tersisa. Merujuk pada penelitian Knothe (2000) dan 

Yoeswono (2008) bahwa kemurnian biodiesel dapat ditentukan dengan spektra 
1HNMR biodiesel menggunakan rumus  sebagai berikut :
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CME =             5IME

                    5IME + 9ITAG

Ket: CME       =  Persentase konversi metil ester 

IME    =  Nilai intergrasi puncak metil ester

ITAG  =  Nilai integrasi dari puncak trigliserida

Karena tidak ditemukan proton di sekitar trigliserida berarti integrasi dari puncak 

proton trigliserida adalah nol (ITAG = 0) sehingga persentase konversi metil ester 

adalah 100%. Dengan demikian maka rendemen yang telah terukur adalah 

rendemen sebenarnya dari metil ester yang diperoleh. Seperti terlihat pada 

Gambar 19, maka rendemen terbanyak diperoleh pada perbandingan 1:24 yaitu 

sebesar 74,02%. Perbandingan terbaik ini digunakan untuk analisis sifat fisik dari 

biodiesel dengan ASTM.

E. Analisis Biodiesel dengan GC-MS

Metil ester yang diperoleh dari reaksi transesterifikasi selanjutnya

dianalisis dengan menggunakan GC-MS untuk membuktikan apakah telah 

terbentuk ester, untuk mengetahui metil ester yang terbentuk apa saja dan untuk 

mengetahui jenis asam lemak yang terkandung di dalam minyak jelantah. Dengan 

GC-MS ini juga dapat diketahui seberapa besar persentase kandungan asam lemak 

masing-masing dari metil ester yang terbentuk. Gambar 20 adalah gambar salah 

satu spektra Gas Chromatography (GC) dari perbandingan mol minyak dan 

metanol terbaik yaitu 1:24. Kondisi GC-MS pada penelitian ini disajikan pada 

Lampiran 14.

X 100 %
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Gambar  20. Kromatogram GC biodiesel pada perbandingan 1:24 (Kromatogram 
pada berbagai perbandingan lain ditunjukkan pada Lampiran 20-25)

Puncak yang terlebih dahulu keluar adalah ester dengan rantai karbon yang 

pendek, setelah itu diikuti ester dengan rantai karbon yang lebih panjang. Ester 

dengan rantai yang lebih panjang akan tertahan dalam kolom sedangkan ester 

rantai pendek akan lolos terlebih dahulu bersama fasa gerak keluar dari kolom. 

Semakin pendek rantai karbon, semakin cepat terdeteksi oleh detektor sehingga 

lebih cepat terbaca dalam kromatogram dengan waktu retensi yang pendek. 

Kromatogram tersebut memperlihatkan bahwa biodiesel mengandung 

beberapa senyawa ester yang berhasil terpisahkan dengan kromatografi gas 

berdasarkan tingkat kepolarannya. Analisis kromatografi gas dengan GC-MS dari 

biodiesel minyak jelantah dalam penelitian ini menghasilkan 5 puncak utama. 

Banyaknya puncak menunjukkan jumlah senyawa yang terdapat dalam biodiesel 

tersebut. Puncak-puncak dengan luas area kecil diabaikan karena keberadaannya 

dalam biodiesel sangat sedikit. Kelima puncak dalam kromatogram memiliki 

waktu retensi yang berbeda-beda yang menunjukkan bahwa kelima senyawa 

tersebut adalah lima senyawa yang berbeda yang telah berhasil dipisahkan dengan 
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GC. Luas area dari tiap puncak menunjukkan persentase senyawa tersebut dalam 

biodiesel. Berdasarkan kromatogram di atas maka persentase senyawa-senyawa 

hasil analisis dengan kromatografi gas disajikan dalam Tabel 5. Hasil analisis 

dengan kromatografi gas pada perbandingan 1:24 disajikan dalam Lampiran 23. 

Tabel 5. Hasil Analisis Kromatografi Gas pada Perbandingan 1:24

No. puncak Waktu retensi (menit) % area senyawa

2 26,274 1,35 Senyawa I

4 30,202 1,46 Senyawa II

5 30,730 23,16 Senyawa III

8 34,307 65,64 Senyawa IV

9 34,613 6,83 Senyawa V

Analisis lebih lanjut terhadap puncak-puncak utama dari kromatogram 

dilakukan dengan spektroskopi masssa (MS). Puncak-puncak fragmentasi dapat 

diidentifikasikan sebagai senyawa biodiesel berdasarkan pada alur pemecahan 

yang diketahui dan dibandingkan dengan senyawa standar. Hasil analisis tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Spektra Senyawa I

Hasil identifikasi senyawa I (puncak nomor 2) dengan waktu retensi 26,274 

menit berarti senyawa ini telah terpisah pada waktu 26,274 menit. Luas area

spektra adalah 1,35% yang menunjukkan persentase kandungan senyawa tersebut 

dalam biodiesel. Spektra massa senyawa I seperti pada Gambar 21.

Gambar 21. Spektra Massa Senyawa I
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Berdasarkan spektra di atas maka spektra senyawa I mengacu pada pola 

fragmentasi senyawa metil ester miristat (metil ester tetradecanoat) yang 

memiliki rumus molekul C15H30O2 yang mempunyai indeks kemiripan (SI) 97 

seperti yang terlihat pada Gambar 22 dan Tabel 6.

Gambar 22. Spektra Massa Senyawa Standar Metil Ester Miristat

Tabel 6. Hasil Analisis Spektra Massa Senyawa I

Senyawa Puncak Fragmentasi (m/z)

Senyawa 

I
41 57 74 87 101 115 129 143 157 185 199 211 242

Metil 

ester 

Miristat

41 57 74 87 101 115 129 143 157 185 199 211 242

_ : puncak dasar spektra massa

O

O
Gambar 23. Struktur Senyawa Metil Ester Miristat 

Ion molekul muncul pada m/z 242 yang merupakan berat molekul dari 

metil ester miristat (C15H30O2). Puncak dasar muncul pada m/z 74 sebagai 

akibat limpahan ion [CH2C(OH)OCH3]
+. 

Analisis MS dari senyawa I menunjukkan pola fragmentasi yang 

didominasi oleh lepasnya CH2 dari fragmen sebelumnya. Lepasnya CH2 ini 
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terdapat pada deret m/z = 199, 185, 157, 143, 129, 115, 101, dan 87. Deret 

tersebut menunjukkan adanya rantai alifatik hidrokarbon. Perkiraan deret 

tersebut menunjukkan deret dari gugus CnH2n-1O2
.+. Deret m/z = 242 menjadi 

m/z = 221 mengalami pengurangan sejumlah 31 yang menunjukkan lepasnya 

ion CH3O
+ dari metil ester miristat. 

2. Analisis Spektra Senyawa II

Senyawa II (puncak nomor 4) teridentifikasi dengan waktu retensi 

30,202 menit. Luas area spektra senyawa II adalah 1,46%. Dengan demikian 

senyawa II dalam biodiesel sebesar 1,46%. Spektra massa dari senyawa II 

dapat dilihat pada Gambar 24.

Gambar 24. Spektra massa senyawa II

Spektra yang terdapat pada Gambar 24 ternyata menunjukkan bahwa 

senyawa II memiliki kemiripan dengan metil ester palmitoleat (9-

hexadecenoat) dengan indeks kemiripan (SI) 94. Metil ester palmitoleat 

memiliki rumus molekul C17H32O2. Spektra metil ester palmitoleat yang 

digunakan sebagai acuan seperti pada Gambar 25.

        

Gambar 25. Spektra Massa Senyawa Standar Metil Ester Palmitoleat
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Berdasarkan kedua spektra tersebut maka dapat dilakukan analisis 

terhadap fragmentasi puncak dari senyawa II dengan membandingkan 

senyawa II dan metil ester palmitoleat seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis spektra Massa Senyawa II                                                                                                                                        

Senyawa Puncak fragmentasi (m/z)

Senyawa II 41 55 69 74 87 98 123 138 152 165 194 236 268

Metil ester 

palmitoleat
41 55 69 74 87 98 123 138 152 - 194 236 268

_ = puncak dasar spektra massa

O

O

Gambar 26. Struktur Senyawa Metil Ester Palmitoleat

Berat molekul metil ester palmitoleat adalah 268 yang ditunjukkan 

dengan munculnya ion molekul pada m/z = 268. Puncak dasar senyawa ini 

muncul pada m/z = 55 sebagai akibat limpahan ion [CH3CH2CH=CH]+. 

Analisis MS  senyawa II menunjukkan pola fragmentasi lepasnya ion 

CH2 dari fragmen sebelumnya seperti terlihat pada deret m/z 152 dan 138. 

Deret tersebut menunjukkan adanya rantai alifatik hidrokarbon. Adanya ikatan 

rangkap dua ditunjukkan pada pelimpahan pecahan dari deret ion CnH2n-1
+

dengan m/z = 69 yang diikuti dengan limpahan kecil dari deret ion CnH2n-1
+ 

dengan m/z = 55 dan limpahan deret ion CnH2n-1
+  pada m/z = 41.

3. Analisis Spektra Senyawa III

Senyawa III (puncak nomor 5) terpisahkan pada waktu retensi 30,730 

menit dan luas area 23,16%. Spektra massa dari senyawa II ditunjukkan 

dengan Gambar 27.
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Gambar 27. Spektra Massa Senyawa III

Spektra senyawa III ternyata memiliki kemiripan dengan senyawa metil 

ester palmitat yang memiliki rumus molekul C17H34O2 dan indeks kemiripan 

(SI) 97 seperti terlihat pada Gambar 28. Hasil analisis spektra senyawa III 

ditunjukkan pada Tabel 8.

Gambar 28. Spektra Massa Senyawa Standar Metil Ester Palmitat

Tabel. 8. Hasil analisis spektra senyawa III

Senyawa Puncak fragmentasi (m/z)

Senyawa 

III
41 57 74 87 101 115 129 143 157 171 185 199 213 227 239 270

Metil ester 

Palmitat
41 57 74 87 101 115 129 143 157 171 185 199 - 227 239 270

_ = puncak dasar spektra massa

C3H6O2
m/z = 74 O

OCH3

C16H31O
m/z = 239

Gambar 29. Struktur Senyawa Metil Ester Palmitat
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Senyawa metil ester heksadekanoat (metil ester palmitat) ditandai dengan 

munculnya pecahan pada m/z = 270. Dugaan metil ester ini diperkuat dengan 

unit massa pada m/z = 74 dan m/z = 239. Unit massa m/z = 74 merupakan 

fragmen dari ion Mc Lafferty yang mengandung gugus karbonil, sedangkan 

unit massa m/z = 239 merupakan ion yang telah kehilangan (CH3O). 

Pemecahan tiap ikatan C-C pada ester alifatik memberikan deret ion 

berkandungan oksigen dengan rumus umum [(CH2)nCOOCH3]+ yang muncul 

pada m/z = 227, 213, 199, 185, 171, 157, 143, 129, 115, 101, dan 87. Deret 

tersebut memperlihatkan lepasnya CH2 yang menunjukkan adanya rantai 

alifatik hidrokarbon. Perkiraan deret tersebut menunjukkan deret dari gugus 

CnH2n-1O2
.+. Adanya ikatan rangkap dua ditunjukkan pada pelimpahan 

pecahan dari deret ion C2H2n-1
+ dengan m/z = 43 dan munculnya deret ion 

pada m/z = 87 yang memiliki rumus umum  CnH2n-1O2
+. 

CH3(CH2)13CH2C

O

OCH3

-e CH3(CH2)13CH2C

O

OCH3m/z = 270

-OCH3

CH3(CH2)13CH2C O

m/z = 239

O

m/z = 239

CH3(CH2)13CH2C

Gambar 30. Fragmentasi Metil Ester Palmitat Melepaskan Gugus Metil 

(Rohan, 2005)

Puncak dasar m/z = 74 dihasilkan dari pemecahan β dari penataan ulang 

Mc Lafferty. Penataan ulang Mc Lafferty ditunjukkan dengan persamaan reaksi 

dalam Gambar 31.
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CH3(CH2)11CH

CH2 CH2

C
OCH3

O

H

-CH3(CH)11CH=CH2 C

OH

OCH3
H2C

m/2 = 270 m/z = 74

Gambar 31. Fragmentasi Metil Ester Palmitat Menghasilkan Ion Mc Lafferty.

4. Analisis Spektra Senyawa IV

Identifikasi senyawa IV dengan waktu retensi 34,307 menit dengan luas 

area 65,64 % diperoleh spektra massa pada Gambar 32.

Gambar 32. Spektra Massa Senyawa IV

Analisis terhadap spektra massa senyawa IV mengacu pada senyawa metil 

ester oleat (metil ester 9-octadecanoat) dengan rumus C19H36O2 dan mempunyai 

indeks kemiripan (SI) = 97 seperti pada Gambar 33 dan Tabel 9. 

Gambar 33. Spektra Massa Senyawa Baku Metil Ester Oleat
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Tabel 9. Hasil Analisis spektra Massa Senyawa IV

Senyawa Puncak fragmentasi (m/z)

Senyawa 

IV
41 55 69 74 - 97 - 123 137 166 180 222 235 264 296

Metil 

Ester 

Oleat

41 55 69 74 87 - 98 123 137 - 180 222 - 264 -

_ = puncak dasar spektra massa

OCH3

O

Gambar 34. Struktur Senyawa Metil Ester Oleat

Gambar spektra massa senyawa IV menunjukkan adanya fragmentasi pada 

m/z = 296, 264, 235, 222, 180, 166, 137, 123, 97, 74, 69, 55 dan 41. Puncak 

pada m/z = 296 merupakan berat molekul metil oleat C19H36O2 (metil ester 9-

oktadekanoat). Pada m/z = 264 terjadi kehilangan ion sejumlah 32 dari m/z = 

296. Pada deret 180, 166, 137, 123 terjadi pelepasan CH2 yang menunjukkan 

adanya rantai alifatik hidrokarbon. Adanya ikatan rangkap dua ditunjukkan 

pada pelimpahan deret pecahan dari deret ion CnH2n-1
+ dengan m/z = 69 yang 

diikuti dengan m/z = 55 dan 41. Puncak dasar muncul pada m/z = 55 yaitu 

serapan dari ion CH3-CH2-CH=CH+.  

5. Analisis Spektra Senyawa V

Senyawa V dengan waktu retensi 34,613 menit dan luas area 6,83% 

memiliki spektra MS  seperti pada Gambar 35.
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Gambar 35. Spektra Massa Senyawa V 

Analisis spektra massa senyawa ini mengacu pada senyawa metil ester 

isostearat dengan rumus molekul C19H38O2 dan indeks kemiripan (SI) = 96. 

Spektra massa metil ester isostearat seperti pada Gambar 36. Hasil analisis 

puncak fragmentasi pada Tabel 10. Struktur senyawa metil ester isosterat pada 

Gambar 37.

Gambar 36. Spektra Massa Senyawa baku Metil Ester Isostearat

Tabel 10. Hasil Analisis spektra Massa Senyawa V

Senyawa Puncak fragmentasi (m/z)

Senyawa 

V
41 43 57 74 87 101 115 129 143 157 185 199 213 255 267 298

Metil

ester 

Isostearat

41 43 57 74 87 101 115 129 143 157 185 199 213 255 - 298

_ = puncak dasar spektra massa

OCH3

O

H3C

H3C

Gambar 37. Struktur Senyawa Metil Ester Isostearat
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Dari hasil analisis dengan spektroskopi massa (MS) diperoleh deret seperti 

pada Tabel 10. Deret tersebut menunjukkan pola fragmentasi yang didominasi 

dari lepasnya CH2 dari fragmen sebelumnya. Pelepasan CH2 pertama terjadi 

pada deret m/z = 199 menjadi 185. Pelepasan CH2 juga terjadi pada deret m/z = 

157, 143, 129, 115, 101, 87. Deret tersebut menunjukkan adanya rantai alifatik 

hidrokarbon. Pada m/z = 267 terjadi pelepasan CH3O dari m/z = 298. Puncak 

dasar muncul pada m/z = 74 yang merupakan puncak umum dari gugus 

C3H6O2
.+ dan menunjukkan adanya metil ester. 

F. Pengaruh Rasio Minyak Jelantah dan Metanol Terhadap Distribusi 

Senyawa Produk

Rasio perbandingan mol minyak jelantah dengan metanol menghasilkan 

jenis senyawa metil ester yang sama dan jumlah kandungan yang berbeda seperti 

terlihat pada Gambar 38.
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Gambar 38. Grafik Persentase Kandungan Ester pada Berbagai Variasi Mol 
Minyak dan Metanol

58



lxxvi

Kelima variasi perbandingan mol minyak dengan metanol menghasilkan 

senyawa metil ester utama yang sama yaitu metil ester miristat, metil ester 

palmitoleat, metil ester palmitat, metil ester oleat, dan metil ester isostearat yang 

ditunjukkan oleh puncak-puncak tertinggi dari kromatogram GC. Dari Gambar 37 

terlihat bahwa persentase kandungan dari tiap senyawa metil ester pada berbagai 

perbandingan mol minyak jelantah dan metanol memiliki nilai yang hampir sama. 

Kandungan senyawa terbanyak adalah metil ester oleat (senyawa IV) dengan 

persentase berkisar antara 50-70% diikuti metil ester palmitat, metil ester 

isostearat, metil ester palmitoleat, dan metil ester miristat. Dengan demikian maka 

kandungan asam lemak terbanyak dari minyak jelantah dalam penelitian ini 

adalah asam oleat. Kandungan asam lemak berikutnya secara berturut-turut adalah 

asam palmitat, asam isostearat, asam palmitoleat, dan asam miristat. 

G. Analisis Sifat Fisik Biodiesel dengan ASTM

Analisis sifat fisik biodiesel dilakukan untuk mengetahui kemiripan 

biodiesel hasil sintesis dengan standar sifat fisik biodiesel yang diijinkan sehingga 

dapat digunakan pada mesin diesel. Pengukuran sifat fisik dilakukan dengan 

metode ASTM dan hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar 

parameter biodiesel sesuai dengan ASTM D 6751 dan SNI dari Dirjen Migas. 

Tabel 11 adalah data hasil pengukuran sifat fisik biodiesel minyak jelantah 

melalui esterifikasi dengan katalis montmorillonit/TiO2 dibandingkan dengan 

biodiesel minyak jelantah melalui esterifikasi dengan katalis montmorillonit dan 

biodiesel minyak jelantah tanpa perlakuan awal dan ketiganya menggunakan 

perbandingan mol 1:24.
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Tabel 11. Hasil Analisis sifat Fisik Biodiesel

Hasil pemeriksaan
No. Jenis pemeriksaan

A B C

Metode

ASTM

Standar 

ASTM

SNI

1. Specific gravity pada 

60/60 oF

0,8791 0,8780 0,8784 D 1298 Tidak 

diatur

0,840-

0,920

2. Viskositas kinematik 

40 oC (cSt)

4,5042 4,4227 4,5493 D 445 1,9-6,0 2,3-6,0

3. Titik nyala  (oC) 96 88 160 D 93 Min.130 Min. 100

4. Titik kabut (oC) 18 24 15 D 97 Maks. 26 Maks. 26

5. Korosi tembaga 

(50 oC)

1a 1a 1a D 130 Maks. 

No.3

Maks. 

No.3

6. Residu karbon (% 

berat)

0,0971 0,3698 0,0529 D 189 Maks. 0,1 Maks. 0,1

7. Kandungan air (% 

berat)

0,24 0,24 0,1 D 95 Maks. 0,05 Maks. 

0,05

8. Sedimen (%) 0,2137 0,1774 0,1312 D 473 Maks. 0,05 Maks. 

0,05

Ket : A = Biodiesel minyak jelantah dengan TiO2/montmorillonit
B = Biodiesel minyak jelantah dengan montmorillonit
C = Biodiesel minyak jelantah tanpa esterifikasi dengan katalis.

Hasil analisis sifat fisik biodiesel dibandingkan dengan parameter 

biodiesel berdasarkan standar ASTM dan SNI akan diuraikan sebagai berikut :

1. Specific gravity pada 60/60 oF 

Specific gravity menunjukkan seberapa kelarutan biodiesel dalam 

minyak diesel. Hal ini sangat penting dalam pencampuran biodiesel dengan 

minyak diesel. Kerapatan relatif (Specific gravity) adalah perbandingan massa 

cairan yang mempunyai volume tertentu pada 15 oC (60 oF) dengan massa air 

murni yang mempunyai volume dan suhu yang sama dengan volume dan suhu 

sampel. Pemeriksaan Specific gravity biodiesel hasil sintesis dilakukan dengan 

metode ASTM D 1298 seperti pada pemeriksaan biodiesel yang ditetapkan 

sebagai standar pada ASTM dan SNI. Hasil pengukuran specific gravity 
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biodiesel melalui esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit, dengan 

katalis montmorillomit dan tanpa katalis apapun secara berturut-turut adalah 

0,871. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa biodiesel hasil sintesis 

melalui esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit maupun tidak ternyata 

telah memenuhi standar biodiesel yang diijinkan oleh Dirjen Migas (SNI) 

yaitu 0,840-0,920. Akan tetapi standar ASTM D 6751 tidak menetapkan 

berapa parameter yang diperbolehkan untuk specivic grafity biodiesel. 

2. Viskositas kinematik 40 oC, (cSt)

Viskositas kinematik (kekentalan kinematik) merupakan fungsi dari

waktu yang dibuat oleh bahan cair untuk mengalir melalui kapiler dibawah 

pengaruh gravitasi bumi dan dinyatakan dengan centistokes (cSt). Viskositas 

metil ester berkaitan dengan kerapatan spesifik. Viskositas semakin tinggi 

kerapatan spesifik semakin besar. Bahan bakar dengan kerapatan spesifik 

tinggi akan sulit mengalir sehingga memperlambat proses pembakaran. 

Viskositas biodiesel dari minyak jelantah mempunyai viskositas rendah, dan 

jika digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel otomotif maka hasil injeksi 

dalam ruang pembakaran mudah membentuk kabut yang memudahkan 

pembakaran.

Hasil pemeriksaan dengan metode ASTM D 445 terhadap sampel 

biodiesel terlihat pada Tabel 11. Viskositas kinematik biodiesel dengan katalis 

TiO2/montmorillonit, dengan katalis montmorillonit maupun tanpa katalis 

pada reaksi esterifikasi adalah 4,5042 cSt, 4,4227 cSt, dan 4,5493 cSt. Nilai 

ini telah sesuai dengan parameter yang diijinkan oleh ASTM D 6751 (1,9-6,0) 

dan telah sesuai pula dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 

ditetapkan oleh Dirjen Migas yaitu 2,3-6,0.

3. Titik nyala (oC)

Titik nyala (flash point) suatu senyawa adalah temperatur terendah yang 

dapat menyebabkan api menyebar sebagai asap dari material yang mudah 

terbakar menuju ke permukaan cairan. Titik nyala ini tidak langsung berkaitan 
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dengan unjuk kerja mesin, tetapi sangat penting dalam keamanan dan 

keselamatan terutama dalam penanganan dan penyimpanan biodiesel. Titik 

nyala yang tinggi akan memudahkan penanganan bahan bakar karena tidak 

perlu disimpan pada suhu rendah.

Hasil pemeriksaan titik nyala (flash point) biodiesel dengan katalis 

TiO2/montmorillonit pada reaksi esterifikasi adalah 96 oC dengan pemeriksaan 

ASTM D 93. Hasil ini ternyata belum memenuhi standar ASTM D 6751 

(min.130 oC) tetapi mendekati standar dari SNI (min.100 oC). Demikian pula 

untuk titik nyala biodiesel dengan katalis montmorillonit pada esterifikasi juga 

menunjukkan titik nyala yang belum sesuai dengan standar yang diijinkan.  

Akan tetapi untuk biodiesel tanpa perlakuan awal dengan esterifikasi memiliki 

titik nyala yang telah sesuai dengan standar. Titik nyala yang rendah ini 

menyebabkan biodiesel hasil sintesis sangat mudah terbakar sehingga untuk 

penanganan dan penyimpanan harus dilakukan pada suhu rendah.

4. Titik kabut (oC)

Tiitik kabut (cloud point) suatu bahan bakar yang sudah terdestilasi adalah 

temperatur pada saat bahan bakar menjadi berkabut karena kehadiran kristal-

kristal lilin (gel). Hal ini penting untuk diketahui karena biodiesel yang 

mempunyai titik asap rendah mudah membentuk gumpalan gel dan 

selanjutnya akan menyumbat sistem penyaringan bahan bakar. Spesifikasi 

ASTM untuk titik kabut biodiesel menurut standar ASTM D 6751 dan SNI 

adalah maksimal 26 oC. Hasil pengukuran titik kabut biodiesel pada penelitian 

ini dilakukan dengan metode ASTM 97 dan menunjukkan bahwa titik kabut 

biodiesel ini sesuai dengan standar ASTM D 6751 (maks. 26 oC) dan SNI 

(maks. 26 oC) dengan titik kabut 18 oC. Demikian pula untuk biodiesel yang 

melalui esterifikasi dengan katalis montmorillonit dan tanpa katalis apapun 

menunjukkan angka yang dapat diterima sesuai dengan standar ASTM dan 

SNI yaitu berturut-turut 24 oC dan 15 oC.
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5. Korosi tembaga (50 oC)

Beberapa komponen dalam biodiesel dapat bersifat korosif. Tingkat 

korosif dari suatu biodiesel diukur dengan menggunakan metode ASTM D 

130. Sifat korosif dari biodiesel berpengaruh pada saat penyimpanan dan

penggunaan biodiesel. Biodiesel dikatakan korosif apabila telah masuk dalam 

klasifikasi nomor 4 yaitu apabila pada lempeng tembaga yang dicelupkan 

dalam biodiesel selama 3 jam (50 oC) terjadi korosi yang ditunjukkan dengan 

timbulnya lapisan hitam (kehitaman) pada lempeng tembaga. Hasil 

pengukuran korosi tembaga dari biodiesel hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa biodiesel ini sesuai dengan standar ASTM D 6751 dan SNI. Standar 

ASTM dan SNI adalah maksimal pada nomor 3. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa tingkat korosi biodiesel dengan katalis TiO2/Montmorillonit maupun 

tanpa katalis ini pada reaksi esterifikasi adalah 1a dan masih sesuai dengan 

standar yang ditetapkan ASTM dan SNI.

6. Residu Karbon

Residu karbon adalah penentuan jumlah residu karbon yang tersisa setelah 

pembakaran. Pengukuran dilakukan dengan memanaskan bahan bakar pada 

suhu tinggi tanpa melibatkan keberadaan oksigen. Sebagian besar bahan bakar 

akan menguap dan meninggalkan wadah tetapi ada sebagian yang 

terdekomposisi dan mengalami pirolisis menjadi endapan karbon. Residu 

karbon inilah yang dapat menyumbat injector bahan bakar pada mesin diesel. 

Oleh karena itu, batasan residu karbon yang diperbolehkan untuk biodiesel 

sesuai standar ASTM D 6751 dan SNI  menggunakan metode ASTM D 189 

adalah maksimal 0,1%. Hasil pengukuran residu karbon untuk biodiesel pada 

penelitian ini telah sesuai dengan parameter yang ada yaitu 0,097%. Demikian 

pula untuk biodiesel tanpa esterifikasi dengan katalis apapun memiliki residu 

karbon yang telah sesuai dengan parameter yang diperbolehkan yaitu 

0,0529%. Akan tetapi pada biodiesel yang menggunakan katalis 

montmorillonit pada reaksi esterifikasi belum sesuai dengan standar yang 

ditentukan yaitu 0,3698%.
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7. Kandungan Air

Kandungan air (water content) adalah banyaknya air yang dikandung 

dalam suatu sampel. Tujuan penentuan kandungan air ini adalah untuk 

menjamin keamanan peralatan terutama tangki karena air dapat menambah 

tekanan total dalam tangki tertutup. Air dalam jumlah kecil yang berbentuk 

dispersi di dalam bahan bakar minyak sebenarnya bukan merupakan bahaya 

bagi bagian-bagian mesin. Pada suhu rendah air tersebut akan membentuk 

kristal-kristal es kecil yang dapat menyumbat saringan-saringan sehingga 

dapat membahayakan mesin. Spesifikasi kadar air maksimum dalam bahan 

bakar seperti biodiesel ini menurut ASTM D 6751 dan SNI adalah 0,05% 

massa  dengan metode pengukuran ASTM D 95. 

Hasil uji kadar air dari biodiesel dalam penelitian ini menunjukkan kadar 

air yang cukup tinggi (0,24%) dan belum sesuai dengan standar ASTM  6751 

dan SNI. Hal ini dikarenakan proses penguapan air dengan evaporator yang 

dilakukan kemungkinan belum sempurna sehingga kandungan air masih 

cukup tinggi. Keberadaan air yang melebihi 0,05% massa dapat menyebabkan 

gangguan pada penyaringan karena air dalam bentuk kristal-kristal es akan 

menyumbat saringan tersebut. Di samping itu, air merupakan katalisator 

sehingga dapat mempercepat sifat korosi bahan bakar.

8. Sedimen

Sedimen merupakan zat yang tidak dapat larut dan dianggap sebagai 

kontaminan. Sedimen dapat berupa kotoran padatan tersuspensi yang tingkat 

bahayanya tergantung pada nilai persen massa sedimen itu. Parameter sedimen 

dalam biodiesel menurut ASTM D 6751 dan SNI yang diukur dengan metode 

pengukuran ASTM D 473 adalah maksimal 0,05 % massa. Bila sedimen 

dalam bahan bakar lebih dari angka tersebut maka dapat mempengaruhi 

kelancaran distribusi bahan bakar pada saluran di luar bahan bakar. Hasil uji 

ketiga variasi biodiesel menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan 

parameter biodiesel yang diperbolehkan yaitu 0,2137%. Kemungkinan 

sedimen yang ada dalam biodiesel ini disebabkan karena pemisahan katalis 
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dan minyak yang kurang sempurna setelah reaksi esterifikasi sehingga masih 

tersisa padatan dalam biodiesel. Demikian pula untuk biodiesel dengan 

perlakuan awal montmorillonit maupun tanpa perlakuan awal nilai sedimen 

dalam biodiesel masih cukup tinggi yaitu 0,1774% dan 0,1312% dan belum 

memenuhi standar ASTM D 6751 maupun SNI.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Semakin tinggi persentase penambahan katalis TiO2/mintmorillonit, 

bilangan asam minyak jelantah semakin kecil sehingga kandungan asam 

lemak bebas dalam minyak jelantah juga semakin sedikit.

2. Biodiesel yang dihasilkan menghasilkan rendemen tertinggi 70,04% pada 

rasio perbandingan mol minyak dan metanol 1:24.

3. Hasil uji secara fisik terhadap biodiesel yang telah melalui esterifikasi 

dengan katalis TiO2/montmorillonit meliputi pengukuran kerapatan relatif 

(specific gravity), kekentalan kinematik (kinematic viscosity), titik kabut 

(cloud point), residu karbon, korosi tembaga telah sesuai dengan standar 

ASTM D 6751 dan SNI dari Dirjen Migas, sedangkan titik nyala (flash 

point), kandungan air dan sedimen belum sesuai dengan standar ASTM D 

6751 dan SNI dari Dirjen Migas. 

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut terhadap biodiesel untuk mengatasi 

kadar air dan sedimen yang masih cukup tinggi sehingga kualitas biodiesel 

semakin baik.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar pembuatan biodiesel dapat 

dilakukan secara cepat pada suhu yang lebih rendah dari 70 oC.
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Lampiran 1. XRD Montmorilonit Awal
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Lanjutan Lampiran 1. XRD Montmorilonit Awal
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Lanjutan Lampiran 1. XRD Montmorilonit Awal
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Lanjutan Lampiran 1. XRD Montmorilonit Awal
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Lampiran 2. XRD TiO2/Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 2. XRD TiO2/Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 2. XRD TiO2/montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 2. XRD TiO2/montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 2. XRD TiO2/montmorillonit
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Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lanjutan Lampiran 3. JCPDS Powder Difraction File Montmorillonit
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Lampiran  4. JCPDS TiO2 Anatase
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Lampiran 5. JCPDS TiO2 Rutile
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Lampiran 6. Standar Difraksi Sinar-X dari Tan, K. H, 1991
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cxiii

Lampiran 7. Analisis Kualitatif Mineral Penyusun Montmorillonit Awal

Difraktogram Sampel Difraktogram standar
No. Nama Mineral

d (Å) Io/I d (Å) Io/I
∆d

1. Montmorillonit 15,85447 100 12-17,7 100 -

7,96469 5 7,70 50 0,26469

4,94728 7 4,95 40 0,00272

4,44038 34 4,44 50 0,00380

4,05523 10 4,05 60 0,00523

3,55000 6 3,54 15 0,0100

3,33838 37 3,34 10 0,00162

3,24315 3 3,22 80 0,02315

3,10376 5 3,08 50 0,02376

3,03961 3 3,03 90 0,00961

2,55881 15 2,56 80 0,00119

2,45713 9 2,50 15 0,04287

2,34282 5 2,35 20 0,00713

2,23383 4 2,23 5 0,00383

2,16423 3 2,16 20 0,00423

2. Kaolinit 8,81183 3 8,9298 6 0,11797

7,27101 8 7,24 100 0,03101

3,69697 10 3,71 15 0,01303

3. Zeolit 4,24293 19 4,23093 10 0,01200

4. Dolomit 2,39026 5 2,3888 107 0,00146
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Lanjutan Lampiran 7. Analisis Kualitatif Mineral Penyusun Montmorillonit Awal

Peak yang menunjukkan mineral montmorillonit adalah

d (Å) I(counts)

15,85447 604

7,96469 30

4,94728 41

4,44038 205

4,05523 59

3,55000 39

3,33838 221

3,24315 19

3,10376 33

3,03961 18

2,55881 88

2,45713 55

2,34282 28

2,23383 22

2,16423 21

Peak yang menunjukkan mineral lain adalah :

d (Å) I (counts) Jenis Mineral

8,81183 19 Kaolinit

7,27101 48 Kaolinit

4,24293 116 Zeolit

3,69697 63 Kaolinit

2,39026 33 Dolomit
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cxv

Lampiran 8. Perhitungan Komposisi Mineral Penyusun Montmorillonit Awal

Perhitungan Persentase Mineral

1. Perhitungan komposisi mineral montmorillonit

Komposisi montmorillonit (%) = Jml Icounts  Montmorillonit

Jml Icounts Total

        = 1483

1762

        = 84,16%

2. Perhitungan komposisi mineral kaolinit

Komposisi Kaolinit (%) = Jml Icounts Kaolinit

  Jml Icounts Total

          = 130

 1762

 = 7,38%

3. Perhitungan komposisi mineral zeolit

Komposisi zeolit (%) = Jml Icounts Zeolit

        Jml Icounts Total

     = 116

       1762

       = 6,58% 

4. Perhitungan komposisi mineral dolomit

Komposisi dolomit (%) = Jml Icounts Dolomit

  Jml Icounts Total

        =    33

1762

        =  1,87%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%
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Lampiran 9. Analisis Keberadaan TiO2 dalam TiO2/montmorillonit pada 

Difraktogram XRD dibandingkan dengan JCPDS

Peak yang Menunjukkan Keberadaan TiO2 Anatase

d TiO2 sampel 

TiO2/montmorillonit (Å)

d JCPDS TiO2

Anatase (Å)
∆d

I/Io

sampel

I/Io

standar

I 

(counts)

3,51744 3,5166 0,00084 49 999 82

2,41379 2,4277 0,01391 21 14 35

2,38537 2,3781 0,00727 22 188 38

2,34581 2,3323 0,01351 19 72 32

2,32136 2,3306 0,00924 7 18 11

1,88206 1,8915 0,00944 12 260 21

komposisi TiO2 anatase (%) =  Jml I (counts) anatase

  Jml I (counts) TiO2 Total

          =       219

       327

          =     66,97 %

Peak yang Menunjukkan Keberadaan TiO2 Rutile

d TiO2 sampel 

TiO2/montmorillonit (Å)

d JCPDS TiO2

Rutile (Å)
∆d

I/Io

sampel

I/Io

standar

I 

(counts)

3,25943 3,2428 0,0166 16 100 27

2,49140 2,4875 0,00390 34 57 58

2,30422 2,2970 0,00722 4 9 7

2,19827 2,1874 0,01087 5 25 9

2,04175 2,0545 0,01275 4 9 7

komposisi TiO2 Rutile (%) =     Jml I (counts)

        Jml I (counts) TiO2 Total

          =       108

       327

          =     33,03  %

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%
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Lampiran 10. SEM dan EDX Montmorillonit Awal
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Lampiran 11. SEM dan EDX TiO2/Montmorillonit
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Lampiran 12. Hasil Reaksi Pembuatan Biodiesel

Bentuk : cairan

Warna : kuning bening

Viskositas : 4,5042 cSt

Perhitungan rendemen

Hasil reaksi pembuatan biodiesel minyak jelantah 

        Minyak jelantah mula-mula

Dari sintesis biodiesel dengan perlakuan awal katalis TiO2/montmorillonit

menggunakan berbagai perbandingan mol minyak dan metanol diperoleh data 

sebagai berikut:

Perbandingan mol minyak:mol metanol
Variabel

1:6 1:12 1:18 1:24 1:30

Mula-mula (gram) 10 10 10 10 10

Produk (gram) 6,846 6,910 6,985 7,402 7,304

Rendemen (%) 68,46 69,85 69,85 74,02 73,04

Sebagai pembanding dilakukan pembuatan biodiesel dari minyak jelantah tanpa 

perlakuan awal esterifikasi pada perbandingan terbaik (1:24) dengan rendemen 

60,97%

10100%  =  RendemenX 
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Lampiran 13. Perhitungan Bilangan Asam (Angka asam)

Kandungan asam lemak bebas pada minyak dihitung dengan menentukan 

bilangan asamnya. 

Bilangan asam =  mg KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak 

bebas di dalam 1 ml sampel. 

Bilangan asam = 56,1 ( ml KOH x N KOH ) = 56,1 (ml KOH x N KOH)

Gram sampel       ρ sampel x ml sampel

Volume KOH (ml)Katalis 

(%)

N 

KOH a b c

ml KOH 

rata-rata
ρ sampel

Bilangan 

asam

0 0,5 0,78 0,7 0,71 0,73 titrasi 10 

g sampel

2,695

0,1 0,005 0,58 0,60 0,59 0,59 0,838 0,0190

0,5 0,005 0,47 0,49 0,54 0,50 0,841 0,0167

1 0,005 0,42 0,41 0,46 0,43 0,857 0,0141

5 0,005 0,35 0,37 0,38 0,37 0,864 0,0120

10 0,005 0,31 0,27 0,29 0,29 0,873 0,0090
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Lanjutan Lampiran 13. Perhitungan Bilangan Asam (angka asam)

Penurunan bilangan asam = Xo - Xkat

Xkat

Ket : Xo     =  Bilangan asam minyak jelantah

Xkat = Bilangan asam minyak setelah melalui esterifikasi dengan katalis 

TiO2/montmorillonit persentase tertentu

Mol asam lemak bebas = ml KOH rata-rata x M KOH

    1000 ml/L

Persentase Katalis

(%)

Bilangan 

asam

Penurunan bilangan 

asam (%)

Mol asam

 lemak bebas

0 2,695 - 3,85 x 10-4

0,1 0,0190 99,30 2,95 x 10-7

0,5 0,0167 99,38 2,5 x 10-7

1 0,0141 99,48 2,15 x 10-7

5 0,0120 99,55 1,85 x 10-7

10 0,0090 99,67 1,45 x 10-7

X 100%
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cxxii

Lampiran 14. Kondisi Operasi GCMS-QP2010S SHIMADZU

Jenis Kolom : Rtx-5MS

Panjang Kolom : 30 meter

Gas Pembawa : Helium

Pengionan : EI

Suhu Kolom : 80oC

Suhu Injektor : 300oC

Injection Mode : Split

Flow Control Mode : Pressure

Pressure : 16,5 kPa

Total Flow : 60,0 mL/min

Column Flow : 0,5 mL/min

Linear Velocity : 26,1 cm/sec

Purge Flow : 3,0 mL/min

Split Ratio : 112,9 
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cxxiii

Lampiran 15. Spektra 1HNMR Metil Ester pada Perbandingan Mol Minyak dan 

metanol 1:6
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cxxiv

Lampiran 16. Spektra 1HNMR Metil Ester pada Perbandingan Mol Minyak dan    

Metanol 1:12
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cxxv

Lampiran 17. Spektra 1HNMR Metil Ester pada Perbandingan Mol Minyak dan 

Metanol 1:18
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cxxvi

Lampiran 18. Spektra 1HNMR Metil Ester pada Perbandingan mol minyak dan 

metanol 1:24
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cxxvii

Lampiran 19. Spektra 1HNMR Metil Ester pada Perbandingan Mol Minyak dan 

Metanol 1:30
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cxxviii

Lampiran 20. Kromatogram GC pada Perbandingan Mol Minyak dan Metanol 1:6
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cxxix

Lampiran 21. Kromatogram GC pada Perbandingan Mol Minyak dan Metanol 

1:12
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cxxx

Lampiran 22.  Kromatogram GC pada Perbandingan Mol Minyak dan Metanol   

1:18
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cxxxi

Lampiran 23. Kromatogram GC pada Perbandingan Mol Minyak dan Metanol   

1:24
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cxxxii

Lampiran 24.  MS Metil Ester pada Perbandingan 1:24

Senyawa I 
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Lanjutan Lampiran 24. MS Metil Ester pada Perbandingan 1:24

Senyawa II
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Lanjutan Lampiran 24. MS Metil Ester pada Perbandingan 1:24

Senyawa III
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Lanjutan Lampiran 24. MS Metil Ester pada Perbandingan 1:24

Senyawa IV
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Lanjutan Lampiran 24. MS Metil Ester pada Perbandingan 1:24

Senyawa V
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Lampiran 25. Kromatogram GC pada Perbandingan Mol Minyak dan Metanol 

1:30
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cxxxviii

Lampiran 26. Data ASTM Biodiesel Hasil Penelitian

Ket : D = Biodiesel melalui esterifikasi dengan katalis TiO2/montmorillonit

E = Biodiesel melalui esterifikasi dengan katalis montmorillonit awal

F = Biodiesel tanpa melalui esterifikasi dengan katalis di atas
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Lampiran 27. Penentuan Umur Katalis TiO2/Montmorillonit pada Penggunaan 

Katalis 10%

Pengurangan Bilangan Asam (%) =   Xo-Xn

               Xo

Ket : Xo  =   Bilangan asam minyak jelantah

      Xn = Bilangan asam minyak setelah melalui esterifikasi dengan katalis       

TiO2/montmorillonit 10%  pemakaian ulang ke n

Penggunaan Katalis ke Bilangan Asam Pengurunan Bilangan Asam (%)

1 0,00897 99,67

2 0,01044 99,61

3 0,01085 99,60

4 0,01168 99,57

5 0,01330 99,51

Grafik Penentuan Umur Katalis

y = -0.036x + 99.7

R2 = 0.9474

99.5

99.52

99.54

99.56

99.58

99.6

99.62

99.64

99.66

99.68

0 1 2 3 4 5 6

pemakaian ulang katalis TiO2/montmorillonit

pengurangan
bilangan 
asam (%)

Umur katalis diperkirakan untuk pengurangan bilangan asam 0 adalah

         0  = -0,036x + 99,7

0,036x  =  99,7

         x  =  2.769,44 = 2.770 kali pemakaian

X 100%
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