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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan selama 4 bulan yaitu pada bulan Februari 

hingga Mei 2015, bertempat di Laboratorium Kimia Fisik Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 

Lampung. Pengukuran viskositas kinematik dan flash point dilakukan di UPT  

Sentra Inovasi dan Teknologi Terpadu, Universitas lampung. Analisis GC-

MS dilakukan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  

B. Alat dan Bahan 

1. Alat – Alat yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah, timbangan, 

pisau, cawan petri, oven, alat soklet, alat refluks, penangas air, gelas ukur, 

pipet tetes, spatula, corong,  hotplate stirrer, termometer, corong pisah, 

erlenmeyer, dan GC-MS QP2010S SHIMSDZHU. 

2. Bahan – Bahan yang Digunakan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji ketapang, metanol p.a, 

kertas saring, minyak kelapa, n-heksana, H2SO4  pekat, HNO3 pekat dan 

NaOH. 
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C. Prosedur Penelitian 

1. Preparasi Buah Ketapang 

Buah ketapang dijemur dibawah sinar matahari sampai kering, buah ketapang 

yang telah kering dikupas menggunakan pisau, lalu biji ketapang  dikeringkan 

dalam oven pada suhu 100 
o
C selama 4 jam. Biji ketapang kering digerus 

sampai berbentuk bubuk, bubuk biji ketapang dikeringkan kembali dalam 

oven  selama 2 jam dengan suhu 100 
o
C. Kemudian biji ketapang didinginkan 

dalam suhu kamar. 

2. Penentuan Kadar Minyak Biji Ketapang 

Pada percobaan ini, 50 g bubuk biji ketapang kering dimasukan ke dalam 

wadah sampel soklet, kemudian sampel disoklet selama 4 jam pada suhu 55 

o
C dengan pelarut n-heksana sebanyak 100 mL. Hasil soklet kemudian 

diuapkan sampai minyak dan pelarut terpisah. Minyak yang dihasilkan 

kemudian diukur volumenya. 

3. Pembuatan Biodiesel 

Pembuatan biodiesel dilakukan dengan perangkat percobaan seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 4. 

 

Kondensor 

 

Wadah Sampel 

Pipa F Sifon 

Labu Didih 

 

Gambar 4. Reaktor reaksi transesterifikasi 
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a. Pembuatan Biodiesel dengan Metode  Konvensional 

Dalam penelitian ini pengolahan minyak ketapang dengan metode 

konvensional dilakukan dengan dua cara, yakni tanpa penggunaan 

koreaktan dan dengan penggunaan koreaktan minyak kelapa.  Percobaan 

tanpa  penggunaan koreaktan dilakukan dengan langkah – langkah 

sebagai berikut. 

1. Sebanyak 15 mL minyak ketapang dimasukan ke labu didih. 

2. Kedalam labu ditambahkan 50 mL metanol p.a. 

3. Kemudian ditambahkan 4 mL H2SO4 pekat sebagai katalis. 

Percobaan juga dilakukan dengan menggunakan katalis HNO3 pekat 

dan NaOH. Untuk katalis NaOH, 2,5 g NaOH ditambahakan 

kedalam metanol dan direfluks untuk membentuk metoksida, 

kemudian dimasukan kedalam minyak ketapang. 

4. Campuran kemudian direfluks selama 5 jam pada suhu 70 
o
C. 

5. Hasil refluks didinginkan pada suhu kamar, disaring dan dimasukan 

ke dalam corong pisah. 

6. Biodiesel dipisahkan dengan pengotornya dan sisa metanol dalam 

biodiesel diuapkan. 

7. Biodiesel dihitung densitas, viskositas, flash point, dan dianalisis 

dengan GC-MS. 

Percobaan dengan koreaktan dilakuakan dengan langkah – langkah yang 

sama seperti percobaan di atas, tetapi ditambah dengan minyak kelapa 

dengan variasi volume 5, 10, dan 15 mL kedalam minyak ketapang. 
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b. Pembuatan Biodiesel dengan Metode Reactive Extraction 

Pembuatan biodiesel dengan metode reactive extraction juga dilakukan 

dengan dua cara, yakni tanpa penggunaan koreaktan dan dengan 

penggunaan koreaktan minyak kelapa.  Percobaan tanpa  penggunaan 

koreaktan dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut. 

1. Sebanyak 50 g bubuk biji ketapang kering dimasukan ke labu didih. 

2. Kedalam labu ditambahkan 100 mL metanol p.a. 

3. Kemudian ditambahkan 4 mL H2SO4 pekat sebagai katalis. 

Percobaan juga dilakukan dengan menggunakan katalis HNO3 pekat 

dan NaOH. Untuk katalis NaOH, 2,5 g NaOH ditambahkan kedalam 

metanol dan direfluks untuk membentuk metoksida, kemudian 

dimasukan kedalam minyak ketapang. 

4. Campuran kemudian direfluks selama 5 jam pada suhu 70 
o
C. 

5. Hasil refluks didinginkan pada suhu kamar, disaring dan dimasukan 

ke dalam corong pisah. 

6. Biodiesel dipisahkan dengan pengotornya dan sisa metanol dalam 

biodiesel diuapkan. 

7. Biodiesel dihitung densitas, viskositas, flash point, dan dianalisis 

dengan GC-MS. 

Percobaan dengan koreaktan dilakuakn dengan langkah – langkah yang 

sama seperti percobaan di atas, tetapi ditambah dengan minyak kelapa 

dengan variasi volume 5, 10, dan 15 mL kedalam minyak ketapang. 
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4. Karakterisasi Biodiesel dengan GC-MS 

Karakterisasi biodiesel menggunakan alat GC-MS model QP2010S 

SHIMADZHU. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi komponen apa 

saja yang menyusun produk tersebut dan untuk melihat apakah semua 

trigliserida yang terdapat pada minyak nabati telah diubah menjadi mono 

ester. Analisis akan dilakukan dengan langkah – langkah berikut : 

a. Transformator/power supply dinyalakan, kemudian tombol “on” ditekan 

pada alat GC-MS, berturut-turut untuk power pada Ion Gauge (I.G.), MS, 

dan GC. Gas He dialirkan, dan dihidupkan pula komputer, monitor, dan 

printer.  

b. Dipilih menu Class-5000, klik vacuum control, dan auto start up 

dijalankan.  

c. GC-MS monitor diaktifkan, set temperatur injector, kolom, dan detector. 

Kemudian ditunggu hingga tekanan vakum di bawah 5 kPa. 

d. Tuning diaktifkan, diklik auto tune, load method yang akan digunakan, 

kemudian diklik start dan ditunggu beberapa saat sampai hasilnya 

diprint-out, setelah selesai diklik close tuning  

e. Method development diaktifkan, set GC parameter, set MS parameter, 

save method yang telah dideskripsikan, kemudian diklik exit.  

f. Real Time Analysis diaktifkan, dipilih single sample parameter, 

kemudian diisi dengan deskripsi yang diinginkan  

g. Dilakukan Send Parameter. ditunggu sampai GC dan MS ready, 

kemudian dilakukan injeksi sampel.  

h. Ditunggu sampai analisa selesai  
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i. Post Run Analysis diaktifkan, kemudian dipilih Browser untuk analisis 

sampel secara kualitatif.  

j. Dilakukan pengaturan peak top comment (peak label), dan reintegrasi 

Load file yang dianalisa. Kemudian dipilih display spectrum search pada 

peak tertentu dan dilakukan report pada bagian yang diinginkan. 

Untuk mengakhiri, temperatur injektor, kolom, dan detektor pada GC-MS 

monitor didinginkan sampai temperatur ruangan (30 
o
C). Bila sudah tercapai, 

vakum control diklik dan dilakukan auto shut down. Perangkat alat dimatikan 

dengan urutan : komputer, GC, MS, IG, dan gas He. 

5. Analisis Flash Point Biodiesel 

Alat yang digunakan pada analisis flash point adalah Flash Point NPM 220. 

Langkah-langkah untuk analisis flash point biodiesel adalah sebagai berikut : 

a. Alat diletakkan pada tempat yang datar serta dihubungkan dengan arus 

listrik 220/240 V 50/60 Hz dan dipastikan terhubung dengan gas dan 

tidak ada kebocoran. 

b. Alat dibersihkan dan dikeringkan sebelum digunakan. 

c. Sampel dimasukkan ke dalam cup hingga batas yang telah ditentukan. 

d. Selanjutnya dipasang stirring flexible dan termometer. 

e. Api dihidupkan dengan diameter ± 4 mm. 

f. Alat dan stirring dihidupkan kemudian temperatur flash point awal 

pengoperasian diatur sebesar 20 °C. 

g. Alat dijalankan dengan menekan tombol       lalu dan dicatat temperatur 

flash point yang didapat. 
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h. Setelah selesai, alat test/regulator dihentikan dengan menekan tombol          

dan        secara bersamaan. 

 


