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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Prinsip Dasar Pembuatan Biodiesel 

 

1. Bahan Baku Biodiesel 

 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif dan terbarukan yang saat ini sedang 

dikembangkan sebagai pengganti bahan bakar fosil.  Biodiesel terbentuk dari 

bahan baku minyak nabati atau lemak hewani yang mengandung monoalkil ester 

dari rantai panjang asam-asam  lemak jenuh maupun tidak jenuh.  Dewasa ini 

minyak nabati lebih sering digunakan sebagai bahan baku biodiesel dibandingkan 

dengan lemak hewani.  Biodiesel dapat diperoleh melalui reaksi transesterifikasi 

trigliserida dan atau reaksi esterifikasi asam  lemak bebas yang tergantung pada 

kualitas minyak nabati yang digunakan sebagai bahan baku. 

Dewasa ini pembuatan biodiesel umumnya menggunakan bahan baku minyak 

nabati dikarenakan ketersediaannya yang dapat diperbaharui.  Selain itu, biodiesel 

yang dihasilkan dari minyak nabati memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak 

beracun, dapat dibiodegradasi, mempunyai bilangan setana yang tinggi, 

mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida.  Serta 

memiliki flash point yang lebih tinggi dari bahan bakar diesel petroleum. 
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Tanaman penghasil minyak nabati juga sangat melimpah dibandingkan dengan 

minyak hewani.  Tabel 1 menunjukkan beberapa tanaman penghasil minyak 

nabati yang berpotensi sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. 

Tabel 1. Tanaman penghasil minyak nabati 

Tanaman Nama Latin 

Kelapa 

Kelapa Sawit 

Jarak Pagar 

Kedelai 

Zaitun 

Bunga Matahari 

Kapas 

Cocos nucifera 

Alaeis guineensis 

Jatropha curcas L., Euphorbiaceae 

Glycine max, (Linn.) Merrill 

Olea europaea 

Helianthus annuus L. 

Gossypium arboreum 

Sumber : Romano and Sorichetti, 2011 ; Soerawidjaja, 2006. 

 

2. Reaksi Pembuatan Biodiesel 

 

Pada hakekatnya proses pembuatan biodiesel sangatlah sederhana yaitu dihasilkan 

melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati atau minyak hewani. 

Transesterifikasi merupakan proses reaksi antara trigliserida dengan alkohol 

menghasilkan metil ester asam lemak (Fatty Acids Methyl Esters / FAME) atau 

biodiesel dan gliserol sebagai produk samping.  Reaksi transesterifikasi secara 

umum ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Reaksi Transesterifikasi 
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Pada Gambar 1 diperlihatkan  bahwa pada reaksi transesterifikasi terjadi 

pengubahan gugus gliserida yang digantikan oleh metil atau etil dari alkohol dan 

gliserida diubah menjadi gliserol.  Alkohol yang digunakan pada proses 

transesterifikasi adalah alkohol rantai pendek karena bereaksi lebih cepat dengan 

trigliserida.  

Gliserida yang terkandung dalam minyak nabati pada umumnya terbagi dalam 

tiga golongan yaitu monogliserida, digliserida, dan trigliserida.  Semua jenis 

gliserida tersebut dapat mengalami reaksi transesterifikasi seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Reaksi transesterifikasi antara trigliserida dan metanol 

Pada proses reaksi transesterifikasi dalam pembuatan biodiesel memerlukan 

bantuan katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi.  Percepatan reaksi 

tersebut terjadi karena katalis mempengaruhi mekanisme reaksi yang berlangsung, 

dimana penggunaan katalis asam atau basa melibatkan mekanisme yang berbeda. 

Secara umum diketahui bahwa reaksi transesterifikasi diawali dengan reaksi 

antara alkohol dengan katalis untuk menghasilkan spesies aktif yang selanjutnya 

bereaksi dengan asam  lemak.  Untuk penggunaan  CaO/SiO2 sebagai katalis dan 

metanol,  mekanisme reaksi yang terlibat disajikan dalam Gambar 3. 
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Gambar 3. Mekanisme reaksi antara asam lemak, metanol, dan katalis CaO 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Reaksi Transesterifikasi 

 

Reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel dipengaruhi beberapa faktor, antara 

lain adalah waktu reaksi, pengadukan, katalis dan suhu reaksi.  Secara umum, 

untuk reaksi kimia diketahui bahwa semakin lama waktu reaksi maka interaksi 

antar molekul semakin intensif dan  menghasilkan produk yang lebih banyak.  

Prinsip dasar reaksi ini juga berlaku untuk  reaksi transesterifikasi, sehingga faktor 

ini telah dikaji dalam banyak penelitian.  Dalam penelitian sebelumnya (Samart et 

al., 2010), dipelajari pengaruh waktu terhadap reaksi transesterifikasi  minyak 

kacang kedelai, dengan melangsungkan reaksi pada waktu yang berbeda, yakni 6, 

8, dan 10 jam, dan melaporkan bahwa waktu optimum adalah  8 jam dengan 

persen konversi sebesar 95,2%.  Minyak nabati yang sama juga telah diteliti oleh  

Sun et al. (2014), dengan memvariasikan waktu reaksi antara 0,5 sampai 4 jam, 
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dan melaporkan waktu optimum adalah  4 jam dengan persen konversi sebesar 

94,3%.  Beberapa penelitian juga telah dilakukan dengan minyak nabati yang lain, 

dan melaporkan waktu reaksi yang bervariasi, antara lain minyak kelapa 1,5 jam 

(Padil dkk., 2010), minyak kelapa sawit 1 jam (Jitputti et al., 2006), minyak jarak 

pagar 2,5 jam (Zhu et al.,2006), dan minyak biji kapas 8 jam (Chen et al., 2007).  

Selain waktu,  pengadukan juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas 

suatu reaksi kimia, karena perlakukan ini akan menambah frekuensi tumbukan 

antara molekul zat pereaksi dengan zat yang bereaksi sehingga mempercepat 

reaksi dan reaksi terjadi sempurna.  Pengadukan sangat penting karena minyak, 

katalis, dan metanol merupakan campuran yang immiscible.  

Prinsip pengadukan didasarkan persamaan Arrhenius : 

k = A e
(-Ea/RT)   

(1) 

Dimana : 

k = Tetapan laju reaksi  

A = Faktor tumbukan (t
-1

) 

Ea= Energi aktivasi (kJ/mol) 

T = Suhu absolut (
o
K) 

R = Konstanta gas (J/mol
o
K) 

 

Dalam bidang penelitian tentang biodiesel, faktor ini juga telah dipelajari dalam  

sejumlah penelitian.  Hayyan et al. (2011) mempelajari pengaruh pengadukan 

pada biodiesel minyak kelapa sawit dengan variasi pengadukan antara 200 sampai 

800 rpm, dan melaporkan pengadukan terbaik pada 400 rpm dengan persen 

konversi 94,78%. 
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Faktor berikutnya yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi adalah katalis. 

Katalis pada reaksi kimia berfungsi untuk mempercepat reaksi.  Katalisator juga 

berfungsi untuk mengurangi energi aktivasi pada suatu reaksi sehingga pada suhu 

tertentu kecepatan reaksi menjadi semakin meningkat.  Pada reaksi 

transesterifikasi yang telah dilakukan biasanya menggunakan katalis dengan 

variasi antara 1% berat sampai 10% berat campuran peraksi (Mc Ketta, 1978). 

Pada reaksi transesterifikasi terdapat dua jenis katalis yang dapat digunakan 

adalah katalis homogen dan heterogen.   

Katalis yang umum digunakan dalam reaksi transesterifikasi bisa berupa katalis 

homogen maupun heterogen.  Katalis homogen merupakan katalis yang memiliki 

fasa yang sama dengan reaktan dan produk.  Beberapa katalis homogen yang 

sering digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah katalis asam atau basa 

seperti H2SO4 (Al-Widyan and Al-Shyouk, 2002; Hayyan, et al., 2011), HCl (Al-

Widyan and Al-Shyouk, 2002; Su, 2013), NaOH (Rodriguez-Guerrero, et al., 

2013; Haryanto, 2002) dan KOH (Prakoso, 2004; Baroutian et al., 2010). 

Penggunaan katalis homogen  ini memiliki beberapa kelemahan seperti bersifat 

korosif, sulit dipisahkan dari produk, mencemari lingkungan, dan tidak dapat 

digunakan kembali (Widyastuti, 2007).  

Katalis heterogen merupakan katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama 

dengan reaktan dan produk.  Beberapa katalis heterogen yang sering digunakan 

adalah oksida logam seperti CaO (Watcharathamrongkul et al., 2010), MgO 

(Nurjannah, 2014; Wang and Yang, 2007), SrO (Liu et al., 2007) dan lain-lain. 

Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, 
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kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang 

rendah, tidak korosif, dan dapat dengan mudah dipisahkan dari produk. 

Banyaknya katalis yang digunakan pada reaksi transesterifikasi juga 

mempengaruhi jumlah biodiesel yang dihasilkan.  Dalam penelitian sebelumnya, 

Demirbas (2007) telah mempelajari pengaruh nisbah katalis CaO yang digunakan 

pada biodiesel minyak biji bunga matahari dengan variasi adalah 0,3; 0,6; 1,0; 3,0; 

dan 5,0% berat dengan waktu reaksi yang sama, dan melaporkan bahwa reaksi 

optimum pada persen berat katalis sebesar 5%.  Selain Demirbas, Granados et al. 

(2007) juga melakukan penelitian yang sama dan mendapatkan hasil bahwa 

banyaknya biodiesel yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi meningkat 

dengan jumlah katalis yang digunakan. 

Selain itu, pengaruh nisbah katalis juga dipelajari oleh Wang and Yang (2007) 

menggunakan minyak kacang kedelai dengan variasi nisbah katalis CaO adalah 1, 

2, 4, 8, dan 12%, dan melaporkan reaksi optimum didapat pada nisbah katalis 8% 

dengan persen konversi sebesar 90%.  

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi adalah suhu. 

Semakin tinggi suhu yang digunakan maka semakin cepat reaksi dan semakin 

banyak persen konversi yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan persamaan 

Arrhenius.  

Dalam penelitian sebelumnya, Liu et al. (2008) mempelajari pengaruh suhu pada 

minyak kacang kedelai menggunakan katalis CaO dengan variasi 50-80 
o
C, dan 

melaporkan reaksi optimum pada suhu 65 
o
C dengan persen konversi hingga 95%. 

Penelitian juga dilakukan Hayyan et al. (2011) untuk mempelajari pengaruh suhu 
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transesterifikasi minyak kelapa sawit menggunakan katalis asam sulfat (H2SO4) 

dengan variasi suhu antara 40-80 
o
C dan melaporkan reaksi optimum pada suhu 

60 
o
C dengan persen konversi sebesar 93,87%.  

Selain itu, pengaruh suhu juga telah diteliti pada minyak nabati lainnya, seperti 

minyak jarak pagar pada suhu 70 
o
C dengan persen konversi 93% (Zhu et al., 

2006), minyak biji bunga matahari pada suhu 60 
o
C dengan persen konversi 94% 

(Granados et al., 2007), dan minyak kelapa pada suhu 70 
o
C dengan persen 

konversi 100% (Syani, 2014). 

 

4. Sifat-Sifat Penting Biodiesel 

 

a. Viskositas 

 

Viskositas (kekentalan)  merupakan sifat yang menunjukkan resistensi fluida 

terhadap alirannya, karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari 

suatu tempat ke tempat yang lain mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan 

injeksi kepada ruang pembakaran, akibatnya terbentuk endapan pada mesin. 

Viskositas yang tinggi akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat 

sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. 

Pada umumnya viskositas minyak nabati lebih tinggi dibandingkan dengan 

viskositas solar, sehingga diperlukan proses transesterifikasi untuk menurunkan 

viskositas tersebut agar mendekati viskositas biodiesel Standar Nasional Indonesia 

(SNI). 
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Viskositas dapat dibedakan atas viskositas dinamik (µ) dan viskositas kinematik 

(v). Viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamik 

(absolute) dengan densitas (rapat massa) fluida. 

                                                       𝜐 =
𝜇

𝜌
            (2) 

Keterangan : 

υ = viskositas kinematik (cSt) 

µ = viskositas dinamik (poise) 

ρ = rapat massa (g/cm
3
) 

 

Nilai viskositas dapat diukur dengan alat viskometer Oswald.  Persamaan untuk 

menentukan viskositas kinematik dengan menggunakan viskometer Oswald : 

µ = K x t (3) 

Dimana : 

µ = viskositas kinematik (centi stokes atau cSt) 

K = konstanta viskometer Oswald 

t = waktu alir fluida didalam pipa viskometer (detik) 

 

Menurut SNI 04-7182-2006, biodiesel yang baik harus memiliki viskositas antara 

kisaran 2,3-6,0 mm
2
/s.  Pada penelitian sebelumnya, Padil dkk. (2010) 

mendapatkan hasil biodiesel dari minyak kelapa menggunakan katalis CaCO3, 

dengan viskositas sebesar 2,441 mm
2
/s.  Hasil ini menunjukkan bahwa biodiesel 

dari minyak kelapa memenuhi standar viskositas dari SNI.  Selain itu, Zanuttini et 

al. (2014) juga mendapatkan biodiesel minyak kelapa menggunakan katalis 
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H2SO4 dengan viskositas sebesar 5,1 mm
2
/s, hasil tersebut memenuhi standar SNI 

dan  standar ASTM D 6751 dengan kisaran 1,9-6,0 mm
2
/s. 

 

b. Densitas 

Massa jenis menunjukan perbandingan massa persatuan volume, karakteristik ini 

berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan 

volume bahan bakar. 

Kerapatan suatu fluida (ρ) dapat didefenisikan sebagai massa per satuan volume. 

ρ =
m

v
    (4) 

Dimana : 

ρ = rapat massa (kg/m
3
)  

m = massa (kg) 

v = volume (m
3
) 

 

Berdasarkan SNI 04-7182-2006, massa jenis standar biodiesel sebesar 0,850-

0,890 g/mL.  Dari penelitian sebelumnya, Padil dkk. (2010) mendapatkan 

biodiesel minyak kelapa menggunakan katalis CaCO3 yang memiliki massa jenis 

sebesar 0,86 g/mL, ini menunjukkan bahwa biodiesel yang dihasilkan pada 

penelitian ini memenuhi standar SNI. 

 

c. Titik Nyala (Flash Point) 

 

Titik nyala (flash point) adalah suhu terendah dimana suatu bahan bakar tersebut 

mudah terbakar ketika bereaksi dengan udara.  Titik nyala yang sangat tinggi 

dapat menyebabkan detonasi yaitu ledakan kecil yang terjadi sebelum bahan bakar 
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masuk ruang pembakaran.  Hal ini juga dapat meningkatkan resiko berbahaya 

pada saat penyimpanan.  Menurut SNI 04-7182-2006, standar titik nyala pada 

biodiesel minimal 100 
o
C.  Pada penelitian Padil dkk. (2010), titik nyala pada 

biodiesel minyak kelapa yang dihasilkannya adalah sebesar 110 
o
C.  Hasil 

penelitian lainnya, Diaz dan Galindo (2007) juga menghasilkan biodiesel dari 

minyak kelapa yang memiliki titik nyala 107 
o
C. 

 

d. Bilangan Iod 

 

Tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam asam lemak 

penyusun biodiesel ditunjukkan melalui bilangan iod.  Banyaknya senyawa asam 

lemak tak jenuh meningkatkan ferpormansi biodiesel pada temperatur rendah 

karena senyawa ini memiliki titik leleh (Melting Point) yang lebih rendah (Gerpen 

and Knothe, 2005).  Biodiesel yang memiliki bilangan iod yang tinggi akan 

mengakibatkan polimerisasi dan pembentukan deposit pada injector noozle dan 

cincin piston pada saat mulai pembakaran (Panjaitan , 2005).  Berdasarkan standar 

biodiesel Indonesia nilai maksimum bilangan Iod yang diperbolehkan untuk 

biodiesel yaitu 115 gram Iod/100 gram.  

Dalam penelitian sebelumnya,  Padil dkk. (2010) telah melakukan transesterifikasi 

minyak kelapa dengan katalis CaCO3 yang menghasilkan biodiesel dengan 

bilangan iod 6,35 gram Iod/100gram.  Bilangan Iod yang rendah ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar biodiesel disusun oleh asam lemak dengan rantai 

hidrokarbon jenuh.  Menurut Diaz dan Galindo (2007), bahan bakar mesin diesel 

yang ideal adalah bahan bakar yang merupakan rantai hidrokarbon jenuh 

seluruhnya. 
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e. Kadar Air 

 

Kadar air dalam minyak sangat berpengaruh pada kualitas minyak.  Semakin kecil 

kadar air yang terdapat dalam minyak maka semakin baik kualitas minyak, hal ini 

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat 

menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas.  Kandungan air dalam bahan 

bakar juga menyebabkan turunnya panas pembakaran, berbusa dan bersifat 

korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. 

Menurut SNI 04-7182-2006, karakteristik biodiesel standar harus memiliki kadar 

air maksimum sebesar 0,05%.  Pada biodiesel minyak kelapa dengan katalis 

CaCO3 yang diproduksi oleh Padil dkk. (2010) memiliki kadar air sebesar 

0,039%.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa kadar air pada biodesel yang 

dihasilkan memenuhi standar SNI. 

 

f. Bilangan Setana 

 

Bilangan setana menunjukkan seberapa cepat bahan bakar mesin diesel yang 

dapat diinjeksikan keruang bahan bakar agar terbakar secara spontan.  Struktur 

hidrokarbon penyusun minyak mempengaruhi bilangan setana pada biodiesel. 

Semakin rendah bilangan cetana maka semakin rendah pula kualitas penyalaan 

karena memerlukan suhu yang lebih tinggi (Hendartono, 2005). 

Bilangan setana standar pada biodiesel berdasarkan SNI 04-7182-2006 adalah 

minimum 51.  Pada penelitian sebelumnya, Padil dkk. (2010) menghasilkan 

biodiesel dari  reaksi transesterifikasi minyak kelapa dengan bilangan setana 
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sebesar 65,94.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa biodiesel minyak kelapa yang 

dihasilkan memenuhi standar SNI. 

 

5. Karakterisasi Biodiesel dengan Gas Chromathography-Mass Spectroscopy 

(GC-MS) 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, biodiesel merupakan metil atau ester 

asam lemak, tergantung pada jenis alkohol yang digunakan pada proses reaksi 

transesterifikasi.  Untuk mengetahui komposisi biodiesel perlu dilakukan analisis 

menggunakan kromatografi gas spektrometri massa (GC-MS), dengan 

memanfaatkan volatilitas ester yang tinggi sehingga dapat diubah menjadi gas 

dengan mudah dalam perangkat GC-MS (Syani, 2014). 

Pada dasarnya perangkat GC-MS merupakan gabungan antara perangkat 

kromatografi gas yang berfungsi untuk memisahkan komponen yang ada dalam 

satu sampel dan perangkat spektrometri massa yang berfungsi sebagai detektor. 

Skema kromatografi gas-spektrometri massa sederhana untuk pemisahan sampel 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Skema Gas Chromathography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 

     (Thet and Woo, 2015) 
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Kromatografi didasarkan pada perbedaan kepolaran dan massa molekul sampel 

yang diuapkan.  Berdasarkan skema kerja (Gambar 4), sampel yang berupa cairan 

akan diinjeksikan ke dalam injektor yang selanjutnya akan diuapkan.  Sampel 

tersebut kemudian akan diangkut oleh gas pembawa untuk masuk ke dalam 

kolom.  Komponen- komponen dalam sampel selanjutnya akan dipisahkan 

berdasarkan partisi diantara fase gerak (gas pembawa) dan fase diam (kolom). 

Hasilnya berupa molekul gas yang kemudian diionisasikan pada spektrometer 

massa sehingga sampel mengalami fragmentasi yang berupa ion-ion positif.  Ion 

ini akan memiliki rasio yang spesifik antara massa dan muatannya (m/z). 

Pada penelitian Syani (2014) biodiesel yang dihasilkan dari minyak kelapa dengan 

katalis zeolit dikarakterisasi menggunakan GC-MS yang menghasilkan 

kromatogram seperti pada Gambar 5. 

 
Waktu retensi (menit) 

 

Gambar 5. Kromatogram Biodiesel dari Minyak Kelapa (Syani, 2014) 

 

 

Berdasarkan kromatogram pada Gambar 5, terdapat sepuluh puncak yang 

menunjukkan adanya sepuluh senyawa yang terdapat dalam biodiesel.  Puncak-

puncak tersebut menjelaskan bahwa reaksi transesterifikasi minyak kelapa 



22 
  

sepenuhnya mengubah asam lemak menjadi biodiesel.  Komponen yang terdapat 

pada hasil transesterifikasi (biodiesel) adalah metil heksanoat, metil oktanoat, 

metil laurat, metil miristat, metil palmitat, metil linoleat, metil 9 oktadekanoat, 

metil stearat dan etil laurat. 

 

B. Katalis Heterogen 

 

1. Situs Aktif  

Katalis heterogen merupakan katalis yang berupa padatan/fasa padat yang 

memiliki fasa yang berbeda dengan reaktan.  Katalis heterogen terdiri dari situs 

aktif dan penyangga.  Situs aktif merupakan kompenen utama pada katalis 

heterogen yang berupa logam-logam transisi yang memiliki orbital d kosong atau 

memiliki elektron tunggal yang akan disumbangkan pada molekul reaktan 

sehingga terbentuk ikatan baru dengan kekuatan ikatan tertentu (Campbell, 1998). 

Situs aktif ini berfungsi untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi. Beberapa 

logam yang telah diaplikasikan sebagai situs aktif diantaranya Fe (Kusworo dkk., 

2013), Ni (Tadeus dkk., 2013), Cr (Trisunaryanti dkk., 2002 ), Ti (Pandiangan 

dkk., 2010), Co (Trisunaryanti and Emmanuel, 2009), Cu (Sasahan dkk., 2013), 

Zn (Trisunaryanti dkk., 2008).   Akan tetapi, situs aktif yang sering digunakan 

pada proses reaksi transesterifikasi adalah logam atau oksida logam seperti SrO, 

MgO, CaO dan sebagainya.  Situs aktif ini dapat menjadi tidak aktif karena 

beberapa sebab seperti kehadiran CO, CO2, dan senyawa-senyawa sulfur, serta 

suhu reaksi yang terlalu tinggi.  Semakin banyak situs aktif yang terdapat pada 

katalis maka reaksi akan berjalan semakin baik.  
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2. Penyangga 

Komponen utama yang cukup penting pada katalis selain situs aktif adalah 

penyangga.  Penyangga berfungsi untuk memberikan luas permukaan yang lebih 

besar bagi fasa aktif, memperbaiki kekuatan mekanik, serta meningkatkan 

stabilitas termal dan efektivitas katalis.  Material yang digunakan sebagai 

penyangga biasanya material yang memiliki luas permukaan yang besar dan 

mempunyai ketahanan mekanis dan termal yang baik.  Beberapa contoh 

penyangga yang sering digunakan adalah alumina (Wang and Liu, 1998), silika 

(Pandiangan dkk., 2009; Benvenutti and Gushikem, 1998; Yang et al., 2006), dan 

zeolit (Syani, 2014; Breck, 1974).  

 

3. Aplikasi 

Katalis heterogen memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan katalis 

homogen sehingga pemanfaatan katalis ini lebih banyak.  Beberapa penelitian 

yang menggunakan katalis heterogen, yaitu Transesterifikasi biodiesel dari 

minyak nabati (Syani,2014; Zanuttini et al.,, 2014; Habibullah et al., 2014; Rashid 

et al., 2014), pembuatan vanili sintetik (Wibowo dkk., 2002), serta hidrogenolisis 

gliserol (Huang et al., 2014). 

 

4. Karakterisasi Katalis 

 

1. Difraksi Sinar-X (X-Ray Diffraction) 

Karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD) bertujuan untuk mengidentifikasi fasa 

suatu katalis dan untuk menentukan sifat kristal atau kristalinitas dari suatu 
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katalis.  Kebanyakan dari katalis adalah berbentuk padatan kristal seperti oksida 

logam, zeolit, dan logam yang berpenyangga.  XRD menjadi teknik yang cukup 

handal dan mendasar untuk mengevaluasi sifat-sifat fasa kristal dan ukuran kristal 

(Leofanti et al., 1997). 

Pada analisis menggunakan XRD, kristal katalis memantulkan sinar-X yang 

dikirimkan dari sumber dan diterima oleh detektor.  Dengan melalukan sudut 

kedatangan sinar-X maka spektrum pantulan adalah spesifik yang berhubungan 

langsung dengan lattice spacing dari kristal yang dianalisis.  Pola difraksi 

dikelompokkan berdasarkan intensitas peak yang menyatakan peta parameter kisi 

kristal atau indeks Miller (hkl) sebagai fungsi 2θ, dimana θ menyatakan sudut 

difraksi berdasarkan persamaan Bragg Richardson (1989).  Pada persamaan 

interpretasi Hukum Bragg dilakukan berdasarkan asumsi bahwa permukaan dari 

mana sinar X dipantulkan adalah datar. 

𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃  (5) 

Dimana d menyatakan jarak antar lapisan atom atau ion yang berdekatan, λ yang 

menyatakan panjang gelombang radiasi sinar-X, dan n adalah urutan pantulan. 

Kristalinitas dapat juga ditentukan dengan XRD melalui perbandingan intensitas 

atau luasan peak sampel dengan intensitas atau luasan peak standar yang 

ditunjukkan pada persamaan : 

𝐾𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑒𝑎𝑘  ℎ𝑘𝑙  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑒𝑎𝑘  ℎ𝑘𝑙  𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
× 100%          (6) 
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Lebar peak XRD adalah merupakan fungsi dari ukuran partikel, maka ukuran 

kristal (crystallite size) dinyatakan dalam Persamaan Scherrer berikut 

(Richardson, 1989): 

𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 =
𝐾𝜆

(𝐵2−𝑏2)1 2 cos (2𝜃 2) 
                (7) 

Dimana K=1.000, B adalah lebar peak untuk jalur difraksi pada sudut 2θ, b adalah 

Instrument peak broadening (0,1
o
), dan λ adalah panjang gelombang pada 0,154 

nm (Wolfovich et al., 2004; Richardson, 1989). Suku (B
2
-b

2
)
1/2

 adalah lebar peak 

untuk corrected instrumental broadening. 

Metode XRD banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan 

besarnya bagian fasa dalam padatan, film tipis, dan sampel multi fasa.  Salah satu 

alat XRD yang biasa digunakan adalah Siemen D5000 yang menggunakan radiasi 

Cu-Kα radiation.  Tabung X-ray dioperasikan pada 40 kV dan 30 mA (Syani, 

2014). 

Karakteristik yang paling penting dari katalis logam berpenyangga adalah : 

 Ukuran dan dispersi kristal, yang merupakan fraksi atau jumlah bagian 

atom logam yang berhubungan dengan jumlah situs aktif 

 Distribusi di dalam granul penyangga, yang menentukan akses ke situs-

situs aktif. 

 Rasio antar permukaan kristal, yang mempunyai peran penting dalam 

reaksi sebagai struktur yang sensitif. 
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Contoh pola XRD CaO dari penelitian Watcharathamrongkul et al. (2010) yang 

menggunakan CaO sebagai katalis pembuatan biodiesel dari minyak kacang 

kedelai diperlihatkan pada Gambar 6. 

 
 

Gambar 6. Pola difraksi katalis CaO 

Pada pola difraksi pada Gambar 6, menunjukkan pola difraksi dari CaO 

komersial, CaO yang dikalsinasi pada suhu 800 
o
C, CaO dari batu kapur, Ca(OH)2 

yang dikalsinasi pada suhu 800 
o
C, Ca(OH)2 yang dimpregnasi ke dalam CaO, 

dan Ca(OH)2 komersial.  Puncak difraksi yang ditunjukkan pada 32,3 
o
, 37,4 

o
, 

54,0 
o
, 65,2 

o
, dan 67,5 

o
 merupakan kalsium oksida yang dicocokkan dengan 

penelitiannya sebelumnya.  Selain puncak difraksi tersebut, terdapat puncak 

difraksi lain, yakni 18,1 
o
, 28,8 

o
, 34,1 

o
, 47,1 

o
, dan 50,8 

o
 menunjukan kalsium 

hidroksida yang didasarkan pada penelitian sebelumnya. 

 

2. Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spektrometer 

(SEM-EDX)  

 

 

Perangkat alat SEM (Scanning Electron Microscopy) yang dirangkaikan dengan 

EDX (Energy Dispersive X–ray Spectrometer) digunakan untuk menganalisis 

komposisi kimia suatu permukaan secara kualitatif dan kuantitatif.  Pada SEM 

(Scanning Electron Microscopy) dapat diamati karakteristik bentuk, struktur, serta 
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distribusi pori pada permukaan bahan, sedangkan komposisi serta kadar unsur 

yang terkandung dalam sampel dapat diamati dengan EDX (Sartono, 2007). 

Analisis EDX digunakan untuk mengetahui ketidakhomogenan pada sampel dan 

menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif jenis unsur atau oksida logam M 

yang masuk ke dalam matriks silika sekam padi pada pembuatan katalis heterogen 

berbasis silika sekam padi dengan metode sol gel.  

Berikut ini contoh SEM CaO (Niju et al., 2014) yang dihasilkan dari cangkang 

kerang tiram putih yang dipersiapkan dengan perlakuan kalsinasi-hidrasi-

dehidrasi diperlihatkan pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. SEM CaO dari Cangkang Kerang Tiram Putih  

(a) WBCS-900-600  (b) WBCS-900 

 

 

Pada Gambar 7a adalah katalis WBCS-900-600 menunjukkan batang seperti 

partikel dengan ukuran kelebaran berkisar 53,9-62,66 nm dan beberapa terlihat 

membentuk agregat.  Sedangkan Gambar 7b adalah katalis WBCS-900 yang 

memiliki ukuran yang lebih besar dan kelebaran partikel berukuran mikro berkisar 

antara 1,71-2,42 µm.  Akan tetapi katalis WBCS-900 pada proses hidrasi dan 

dehidrasi lanjutan dapat menghasilkan CaO dalam ukuran nano.  

 

a. b. 
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3. BET (Brunauer-Emmett-Teller) 

 

 

Unjuk kerja suatu katalis ditentukan beberapa faktor penentu, antara lain luas 

permukaan, volume total pori, dan rata-rata jari-jari pori.  Suatu bahan padat 

seperti katalis, memiliki luas permukaan yang dapat dibedakan menjadi luas 

permukaan eksternal (makroskopik) dan internal (mikroskopik).  Luas permukaan 

katalis pada penelitan ini ditentukan melalui pengukuran menggunakan Surface 

Area Analyzer Quantachrome NOVA-1000 versi 2.2 yang didasarkan pada 

metode BET yaitu adsorpsi dan desorpsi isotermis dari gas yang diserap 

(nitrogen).  Kuantitas gas yang diserap dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut : 

1

𝑊  
𝑃𝑜

𝑃
 −1 

=
1

𝑊𝑚𝐶
+  

𝐶−1

𝑊𝑚𝐶
 

𝑃

𝑃𝑜
   (8) 

Dimana : 

W = Berat gas yang diserap (adsorbed) pada tekanan relatif P/Po 

Wm = Berat gas nitrogen (adsorbed) pada lapis tunggal 

P = Tekanan kesetimbangan adsorpsi 

Po = Tekanan uap jenuh adsorpsi 

P/Po = Tekanan relatif adsorpsi 

C = Konstanta energi 

 

 

Persamaan BET di atas akan merupakan garis lurus apabila dibuat grafik 

1/[W(P/Po – 1)] versus P/Po (Lowell and Shields, 1984).  Selanjutnya untuk 

pengukuran luas permukaan dengan metode BET berdasarkan pada persamaan 

berikut : 

𝑆𝑡 =  
(𝑊𝑚  𝑁 𝐴𝑐𝑠)

𝑀
              (9) 
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Dimana : 

 St = luas permukaan total (m
2
) 

 Wm = berat gas nitrogen (g) 

 M = berat molekul dari gas nitrogen 

 N = bilangan Avogadro (6,023 x 10
23

 molekul/mol) 

 Acs = luas molekul cross setional gas nitrogen (16,2 Å) 

 

 

Pengukuran luas permukaan spesifik ditentukan dengan menggunakan 

persamaann berikut : 

𝑆 =  
𝑆𝑡

𝑏𝑐
             (10) 

Dimana : 

 S = luas permukaan spesifik (m
2
/g) 

 St = luas permukaan total (m
2
) 

 bc = berat cuplikan (g) 

 

Volume total pori adalah volume gas yang teradsorpsi pada tekanan jenuh, untuk 

menghitung volume total pori digunakan persamaan berikut : 

𝑉𝜌 =
W𝑎

𝜌
             (11) 

Dimana : 

Vρ = volume total pori (cc/g) 

Wa = berat nitrogen yang teradsorpsi pada P/Po = 0,99 

Ρ = densitas nitrogen pada 77
o
K 

 

 

Perhitungan ukuran pori dilakukan dengan asumsi bahwa geometri pori berbentuk 

silindris sehingga rata-rata jari-jari pori dihitung dari perbandingan volume total 

pori dan luas permukaan spesifik, dengan menggunakan persamaan berikut : 

 

rp =  
2Vρ

S
            (12) 

Dimana : 

 

rp = rata-rata jari-jari pori 

Vρ = volume total pori 
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Terdapat enam tipe adsorpsi isotermis pada metode BET bila volume total gas 

adsorpsi (Va) diplotkan sebagai fungsi P/Po, hasil adsorpsi isotermis tersebut 

disajikan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Enam tipe adsorpsi dan desorpsi isotermis pada padatan atau bahan 

          mesopori dan mikropori 

 

 

Tipe I merupakan karakteristik padatan mikropori seperti zeolit, yang 

menunjukkan kapasitas adsorpsi yang tinggi dan cepat.  Tipe II menunjukkan 

adsorpsi isotermis pada material atau bahan yang tak berpori, sedangkan pada tipe 

III untuk bahan yang makropori.  Ciri utama isotermis pada tipe IV adalah adanya 

hysteresis loop dan kenaikan grafik yang tinggi pada P/Po.  Isotermis tipe ini 

umumnya terdapat pada bahan mesopori seperti silika gel.  Pada tipe V 

menunjukkan adsorpsi nitrogen yang rendah pada tekanan relatif rendah, 

kenyataan ini mengindikasikan bahwa interaksi rendah antara adsorben dengan 

adsorben.  Isotermis tipe VI sangat jarang ditemukan, tipe ini dapat dihasilkan 

pada nitrogen yang diadsorpsi pada karbon spesial (Sing et al., 1985). 
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4. Particle Size Analyzer (PSA) 

 

 

Particle Size Analyzer (PSA) umumnya digunakan untuk menentukan ukuran 

rata-rata partikel.  Dalam katalis ukuran partikel merupakan karakteristik yang 

dapat mempengaruhi aktivitas katalis.  Banyak metode yang dapat digunakan 

untuk mengetahui ukuran suatu partikel.  Akan tetapi, pada saat ini penentuan 

ukuran partikel umumnya menggunakan PSA dikarenakan PSA lebih akurat 

dibandingkan dengan metode lainnya.  Alat PSA ini pada pengukurannya 

menggunakan metode Laser Diffraction (LAS).  Metode LAS dibagi ke dalam 

metode basah dan metode kering. Pada metode basah, sampel yang akan diujikan 

didispersikan menggunakan media pendispersi.  Sedangkan metode kering 

memanfaatkan udara atau aliran udara untuk melarutkan partikel.  Metode kering 

biasanya baik digunakan untuk ukuran yang kasar, dimana hubungan antarpartikel 

lemah sehingga kecil kemungkinan sampel membentuk aglomerat (Lubis, 2012).  

Pada penelitian ini, penentuan ukuran digunakan untuk mengetahui ukuran 

partikel dari katalis CaO/SiO2.  Menurut Ismail et al. (2012), ukuran CaO yang 

didapat sebesar 243,8 nm.  Berikut ini disajikan instrumentasi alat PSA pada 

Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Instrumentasi Particle Size Analyzer (PSA) 
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C. Kalsium Karbonat (CaCO3) 

 

 

Kalsium karbonat (CaCO3) merupakan zat yang umum ditemukan pada batuan di 

semua bagian dunia, dan merupakan komponen utama yang terdapat dalam 

cangkang organisme laut, siput, mutiara dan kulit telur.  Kalsium karbonat murni 

yang digunakan dalam industri biasanya didapat dari ekstraksi melalui 

pertambangan atau penggalian.  Kalsium karbonat murni yang dihasilkan dari 

sumber yang digali biasanya marmer.  Kalsium karbonat dapat beraksi dengan 

baik pada asam yang kuat dan melepaskan karbon dioksida.  Ketika dipanaskan 

pada suhu yang tinggi kalsium karbonat akan berubah menjadi kalsium oksida. 

Karena keadaan yang melimpah di bumi maka kalsium karbonat memiliki potensi 

sebagai bahan baku situs aktif katalis untuk pembuatan biodiesel.  Katalis dari 

kalsium karbonat juga sangat diminati karena memiliki kelarutan yang rendah 

dalam minyak dan mudah diperoleh dengan harga yang murah.  Penelitian tentang 

pembuatan biodiesel minyak kelapa menggunakan katalis CaCO3 telah dilakukan 

Padil dkk. (2010). 

 

D. Silika Sekam Padi 

 

 

Sekam padi merupakan hasil samping penggilingan padi yang paling melimpah 

sekitar 20% (Widowati, 2001).  Pada sekam padi terdapat kandungan silika 

dengan kadar sekitar 22% (Sharma et al., 1984).  Selain kandungan silika, 

terdapat juga komponen lain pada sekam padi seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi sekam padi (Sharma et al., 1984). 

Komposisi Kandungan (%Berat) 

Senyawa-senyawa organik 

Al2O3 

Fe2O3 

CaO 

MgO 

SiO2 

MnO2 

73,87 

1,23 

1,28 

1,24 

0,21 

22,12 

0,074 

 

 

Karena kandungan silika yang cukup besar pada sekam padi, sehingga sekam padi 

berpotensi besar sebagai sumber silika untuk dimanfaatkan sebagai penyangga 

katalis heterogen proses transesterifikasi biodiesel.  Selain sebagai penyangga 

katalis, silika sekam padi juga telah dimanfaatkan secara luas untuk pembuatan 

keramik, bahan baku pembuatan zeolit, serta berbagai material komposit. 

Dewasa ini silika banyak dimanfaatkan dikarenakan memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan silika mineral, yaitu mudah disintesis dengan biayanya 

cukup murah (Cao et al., 2013), butirannya halus, lebih reaktif serta ketersediaan 

bahan baku yang melimpah dan dapat diperbaharui.  Sembiring dkk. (2009) 

menyatakan bahwa silika dari sekam padi dapat diperoleh dengan cara ekstraksi 

atau dengan pengabuan. 

 

Beberapa penelitian tentang ekstraksi silika sekam padi telah banyak dilakukan 

dengan pelarut alkali dan pengendapan silika dengan asam.  Kalapathy et al. 

(2000) melakukan ekstraksi silika dari sekam padi menggunakan NaOH 1 N 

dengan metode ekstraksi dua siklus dan silika yang dihasilkan sebesar 91%. 
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Penelitian juga dilakukan Pandiangan dkk. (2008) yakni mengekstraksi silika dari 

sekam padi menggunakan larutan KOH dengan berbagai konsentrasi serta larutan 

HNO3 10% sebagai pengendap, dan mendapatkan rendemen terbesar yaitu 1,8690 

gram dari 50 gram sekam padi pada konsentrasi larutan KOH 1,5% selama 30 

menit.  Sedangkan Agung dkk. (2010)  melakukan ekstraksi silika dari abu sekam 

padi menggunakan pelarut KOH dengan beberapa variasi konsentrasi dan 

menggunakan variasi waktu, hasil silika terbesar yang didapat pada KOH 10% 

dan waktu 90 menit sebesar 50,49%. 

 

E. Metode Sol Gel 

 

 

Metode sol gel merupakan proses pembentukan senyawa anorganik melalui reaksi 

kimia, dimana terjadi perubahan fasa dari suspensi koloid (sol) menjadi Fasa cair 

kontinyu (gel).  Metode sol gel ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain 

tingkat stabilitas termal yang baik, stabilitas mekanik yang baik, daya tahan 

pelarut yang baik, dan modifikasi permukaan dapat dilakukan dengan berbagai 

kemungkinan.  Beberapa peneliti telah menggunakan metode sol gel dalam proses 

preparasi katalis untuk pembuatan biodiesel adalah Moradi et al. (2014) serta 

Pandiangan dan Simanjuntak (2013).  

 


