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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Pengantar 

Penelitian ini pada hakikatnya bertujuan untuk mempelajari potensi minyak 

ketapang sebagai bahan baku biodiesel. Secara garis besar penelitian ini 

mencakup preparasi buah ketapang, penentuan kadar minyak biji ketapang, 

pembuatan biodiesel, dan karakterisasi biodiesel.  

Pembuatan biodiesel pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu 

melalui metode konvensional dan metode reactive extraction. Metode 

konvensional dilakukan dengan cara mengekstrak minyak biji ketapang 

terlebih dahulu, kemudian transesterifikasi minyak ketapang. Dalam metode 

reactive extraction proses ekstraksi minyak dan transesterifikasi dilakukan 

secara simultan. 

Biodiesel yang dihasilkan kemudian diukur densitas dan viskositasnya. 

Contoh biodiesel selanjutnya dianalisis menggunakan GC-MS dan beberapa 

parameter kualitas berdasarkan  SNI 04-7182-2006 yakni, flash point, 

densitas, dan viskositas. 

B. Preparasi Buah Ketapang 

Untuk mendapat minyak ketapang, buah ketapang dikumpulkan dari pelataran 

Gedung Ilmu Komputer FMIPA Unila. Buah ketapang yang dikumpulkan 
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adalah buah yang jatuh dari pohon (buah yang sudah tua).   Selanjutnya buah 

diolah dengan tahapan seperti disajikan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Preparasi buah ketapang, (a) buah ketapang yang dikeringkan, (b) 

biji buah ketapang, (c) biji ketapang yang telah diambil kulit 

arinya, (d) bubuk biji ketapang yang telah dikeringkan selama 2 

jam dengan suhu 100
 o
C. 

 

Gambar 5a adalah buah ketapang yang sudah dijemur hingga kering.  Buah 

tersebut selanjutnya dikupas untuk memisahkan biji buah dari cangkangnya, 

seperti pada Gambar 5b.  Kulit ari biji ketapang selanjutnya dibersihkan  

(Gambar 5c), kemudian dikeringkan pada suhu 100 
o
C selama 2 jam setelah 

itu dihaluskan dan bubuk ketapang dikeringkan kembali pada suhu 100 
o
C 

selama 2 jam, untuk mendapatkan bubuk biji yang siap digunakan (Gambar 

5d).  

 

a

a 

c 

b 

d 



28 
 

C. Penentuan Kadar Minyak Biji Ketapang 

Untuk menentukan kadar minyak dari biji ketapang dilakukan dengan 

ekstraksi secara sokletasi seperti yang ditunjukan pada Gambar 6.  Proses 

ekstraksi dilakukan dengan cara membungkus 50 g bubuk biji ketapang 

kering dengan kertas saring kemudian sampel dimasukan ke dalam wadah 

sampel soklet dan disoklet selama 4 jam pada suhu 55 
o
C dengan pelarut n-

heksana sebanyak 100 mL seperti yang disajikan pada Gambar 6a. 

 

Gambar 6. Sokletasi biji ketapang, (a) alat soklet, (b) hasil sokletasi biji 

ketapang, (c) minyak biji ketapang 

 

Hasil soklet (Gambar 6b) diuapkan dengan rotary vacuum evaporator untuk 

menghilangkan pelarut,  lalu volume minyak bebas pelarut (Gambar 6c) 

diukur.  Dari percobaan didapatkan bahwa volume minyak yang diperoleh 

dari 50 gram biji ketapang adalah 15 mL dan massa minyak adalah 13,13 g. 

Berdasarkan hasil tersebut kadar minyak biji ketapang adalah 26,3% w/w 

dengan massa jenis sebesar 0,875 g/mL. Sebagai perbandingan, kadar minyak 

nabati dari sumber non-pangan lain seperti biji kapas sebesar 30,27% 

a b c 
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(Asnawati dkk, 2014), biji bunga matahari sebesar 23 – 45% (Katja, 2012), 

dan jarak pagar sekitar 40 – 60% (Sudradjat dkk, 2010). 

D. Transesterifikasi Minyak Ketapang 

Dalam penelitian ini, transesterifikasi minyak ketapang dilakukan dengan dua 

cara, yakni secara konvensional dan reactive extraction. 

1. Metode Konvensional 

Untuk memperoleh biodiesel dengan metode konvensional dilakukan dengan 

dua cara, yakni tanpa penggunaan koreaktan dan dengan penggunaan minyak 

kelapa sebagai koreaktan.  Percobaan tanpa koreaktan dilakukan dengan 

menggunakan 15 mL minyak ketapang,  50 mL metanol, kemudian 

ditambahkan  katalis dan direfluks selama 5 jam pada suhu 70 
o
C.  Dalam 

penelitian ini digunakan tiga  katalis, yakni H2SO4 pekat (4 mL),  HNO3 

pekat (4 mL), dan NaOH (2,5 g).  Hasil refluks didinginkan hingga suhu 

kamar, disaring dan dimasukan ke dalam corong pisah. Produk (biodiesel) 

dipisahkan dari  pengotornya dan sisa metanol diuapkan. Percobaan dengan 

penambahan koreakan juga dilakukan dengan cara yang sama, namun dengan 

tambahan minyak kelapa sebanyak 5, 10, 15 mL. 

Dari percobaan ini didapatkan hasil sebagai berikut. Percobaan dengan katalis 

asam sulfat menghasilkan produk berwarna hitam, seperti ditunjukkan dalam 

Gambar 7. 
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Gambar 7. Produk hasil transesterifikasi dengan katalis H2SO4, (a) sebelum 

dipisahkan dari metanol, (b) setelah metanol diuapkan. 

 

Produk transesterifikasi yang dihasilkan dengan katalis H2SO4 menghasilkan 

produk berwarna hitam disebabkan sampel yang mengalami oksidasi.  

Adanya sulfur yang terikat pada produk transesterifikasi  menjadikan  produk 

transesterifikasi tidak baik digunakan sebagai bahan bakar karena akan 

menghasilkan jelaga dan sulfur oksida yang berbahaya bagi lingkungan. 

Percobaan dengan NaOH mengakibatkan terjadinya penyabunan, seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 8. 

 

Gambar 8. Produk hasil transesterifikasi dengan katalis NaOH, (a) sebelum 

dipisahkan dari metanol, (b) setelah metanol diuapkan. 

b a 

a b 
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Percobaan dengan HNO3 ditunjukan seperti pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Produk hasil transesterifikasi dengan katalis HNO3, (a) sebelum 

dipishkan dari metanol, (b) setelah metanol diuapkan. 

 

Produk transesterifikasi dengan katalis HNO3 menghasilkan produk berwarna 

kuning dan berbau ester.  Dari ketiga hasil yang dipaparkan di atas, 

disimpulkan bahwa katalis yang paling sesuai adalah HNO3, dan asam inilah 

yang digunakan dalam percobaan selanjutnya.  

2. Metode Reactive Extraction 

Pembuatan biodiesel dengan metode reactive extraction dilakukan dengan 

dua cara, yakni tanpa penggunaan koreaktan dan dengan penggunaan 

koreaktan menggunakan katalis HNO3.  Percobaan dilakukan dengan metode 

sokletasi.  Untuk percobaan digunakan 50 g bubuk biji ketapag, 50 mL 

metanol, 4 mL HNO3 dan ditransesterifikasi selama 5 jam pada suhu 70 
o
C. 

Percobaan dengan penambahan koreaktan juga dilakukan dengan cara yang 

sama namun dengan penambahan minyak kelapa sebanyak  5, 10, 15 mL. 

b a 
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Hasil percobaan menunjukkan bahwa produk reaksi memiliki kemiripan fisik 

dengan hasil percobaan dengan metode konvensional, seperti terlihat dalam 

contoh hasil percobaan yang disajikan dalam  Gambar 10. 

 

Gambar 10. Contoh hasil pecobaan dengan metode reactive exraction, (a) 

produk sebelum dipisahkan , (b) biodiesel setelah diuapkan. 

 

Hasil percobaan dengan metode reactive extraction dirangkum dalam Tabel 

4. 

Tabel 4. Produk hasil transesterifikasi dengan metode reactive extraction. 

No. 
Jumlah Koreaktan 

(mL) 

Volume Produk 

Hasil (mL) 

1. Tanpa Koreaktan 10 

2. 5 16 

3. 10 27 

4. 15 22 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, produk dari metode reactive extraction tanpa 

koreaktan memiliki volume produk yang lebih kecil dibanding dengan 

penggunaan koreaktan. Penggunaan koreaktan 5 dan 10 mL minyak kelapa, 

b a 
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menghasilkan volume produk yang naik, sedangkan penggunaan 15 mL 

koreaktan mengalami penurunan volume, hal ini kemungkinan terjadi akibat 

penambahan koreaktan yang terlalu banyak sehingga menghambat 

transesterifikasi minyak ketapang. Secara umum penggunaan koreaktan 

mampu meningkatkan produk transesterifikasi yang dihasilkan. 

E. Karakterisasi Biodiesel 

Ada beberapa parameter fisik maupun kimia yang berperan penting dalam 

menentukan kelayakan dan kualitas biodiesel. Pada penelitian ini parameter 

uji kelayakan biodiesel yang dilakukan yaitu analisis GC-MS dan beberapa 

karakterisasi biodiesel lain berdasarkan SNI 04-7182-2006 meliputi densitas, 

viskositas, dan flash point.   

1. Penentuan Densitas 

Untuk karakterisasi, empat produk yang dihasilkan dari masing – masing 

metode dianalisis untuk mendapatkan nilai viskositas sebagai acuan dasar 

untuk karakterisasi selanjutnya.  Hasil yang diperoleh pada metode 

konvensional disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Densitas produk transesterifikasi minyak biji ketapang dengan 

metode konvensional 

 

No. 
Jumlah Koreaktan 

(mL) 

Densitas 

(kg/m
3
) 

1. Tanpa Koreaktan 1172,4 

2. 5 1051,5 

3. 10 986,5 

4. 15 1034,4 
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Hasil yang diperoleh pada metode reactive extraction disajikan dalam Tabel 

6. 

Tabel 6. Densitas produk transesterifikasi minyak biji ketapang dengan 

metode reactive extraction 

 

No. 
Jumlah Koreaktan 

(mL) 

Densitas 

(kg/m
3
) 

1. Tanpa Koreaktan 1035,7 

2. 5 1013,4 

3. 10 896,1 

4. 15 962,0 

 

Berdasarkan densitas yang terukur dari metode konvensional dan reactive 

extraction didapatkan bahwa penggunaan koreaktan 10 mL minyak kelapa 

menghasilkan densitas yang paling mendekati standar densitas SNI 04-7182-

2006 yakni, 850 – 890 kg/m
3
. Nilai ini menunjukan bahwa untuk aplikasi, 

produk transesterifikasi minyak ketapang ini perlu dicampur dengan bahan 

bakar lain agar memenuhi densitas yang dipersyaratkan. Produk 

transesterifikasi yang paling mendekati standar SNI ini selanjutnya diukur 

viskositas dan flash point. 

2. Penentuan Viskositas 

Untuk penentuan viskositas, produk transesterifikasi yang memiliki densitas 

yang paling mendekati  standar densitas SNI 04-7182-2006 adalah produk 

yang akan ditentukan viskositas kinematiknya. Pada penelitian ini produk 

hasil yang paling mendekati standar densitas dari metode konvensional 

maupun reactive extraction adalah produk yang menggunakan koreaktan 10 

mL minyak kelapa. Hasil viskositas disajikan dalam Tabel 7. 
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Tabel 7. Viskositas produk transesterifikasi minyak biji ketapang 

No. Metode 
Viskositas 

Kinematik (mm
2
/s) 

1. Konvensional 1,398 

2. Reactive Extraction 1,909 

 

Berdasarkan hasil viskositas yang didapatkan, nilai viskositas dari metode 

reactive extraction memiliki nilai yang paling mendekati standar viskositas 

SNI 04-7182-2006 yaitu 2,3 – 6,0 mm
2
/s dibandingkan dengan viskositas dari 

metode konvensional. Untuk aplikasi, produk transesterifikasi minyak 

ketapang ini perlu dicampur dengan bahan bakar lain agar memenuhi 

viskositas yang dipersyaratkan. 

3. Penentuan Flash Point 

Flash point yang akan diukur dari produk transesterifikasi yang memiliki 

densitas yang paling mendekati  standar densitas SNI 04-7182-2006. Pada 

penelitian ini produk hasil yang paling mendekati standar densitas dari 

metode konvensional maupun reactive extraction adalah produk yang 

menggunakan koreaktan 10 mL minyak kelapa. Hasil pengukuran flash point 

disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Flash point produk transesterifikasi minyak biji ketapang 

No. Metode Flash Point (
o
C) 

1. Konvensional 62,1 

2. Reactive Extraction 63,2 

 

Berdasarkan hasil pengukuran flash point yang didapatkan, nilai flash point 

dari metode konvensional maupun reactive extraction belum memenuhi 
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standar flash point SNI 04-7182-2006 yaitu minimal 100 
o
C.  Sebagai bahan 

perbandingan, flash point untuk kerosin (minyak tanah) adalah minimal -45 

o
F atau -42,7 

o
C, gasolin 100 

o
F atau 37,8 

o
C, dan diesel petrokimia 125 

o
F 

atau 51,7 
o
C.  Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa produk 

transesterifikasi dapat diaplikasikan sebagai campuran kerosin, gasolin, atau 

diesel petrokimia. 

4. Analisis GC-MS 

Pada penelitian ini identifikasi senyawa penyusun produk dianalisis 

menggunakan GC-MS model QP2010S SHIMADZHU, yang dilengkapi 

dengan kolom AGILENTJ%W DB-1 dengan panjang 30 meter dan diameter 

internal 0,25 mm. Fragmentasi berlangsung dengan bantuan sumber elektron 

berupa electron impact dengan energi ionisasi sebesar 70 EV. Gas pembawa 

yang digunakan adalah helium dengan laju alir total 60 mL/min. 

Dalam penelitian ini, sebanyak enam produk dianalisis dengan GC-MS untuk 

mengidentifikasi komponen penyusun produk yang dihasilkan. Kromatogram 

GC untuk produk transesterifikasi dari metode konvensional disajikan dalam 

Gambar 11. 

 

a 
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Gambar 11. Kromatogram produk transesterifikasi metode konvesional, (a) 

tanpa koreaktan, (b) dengan 5 mL koreaktan, (c) dengan 10 mL 

koreaktan. 

 

Berdasarkan kromatogram di atas, dari produk transesterifikasi dari metode 

konvensional terdapat 8 puncak yang teridentifikasi pada produk tanpa 

penggunaan koreaktan, 15 puncak pada produk dengan penggunaan 5 mL 

minyak kelapa sebagai koreaktan, dan 13 puncak pada produk dengan 

penggunaan 10 mL minyak kelapa sebagai koreaktan. Identifikasi senyawa 

dianalisis dari data MS yang mengacu pada Wiley 229 Library System yang 

disajikan dalam Tabel 9. 

 

 

b 

c 
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Tabel 9. Identifikasi senyawa yang terkandung dalam produk transesterifikasi 

metode konvesional. 

No. Nama Senyawa Produk A (%) Produk B (%) Produk C (%) 

1. Metil Palmitat 18,76 1,15 12,20 

2. Metil Laurat 20,92 23,88 37,48 

3. Metil Miristat 24,31 2,41 11,37 

4. Asam Heksadekanoat 9,13 - 1,32 

5. Metil Elaidat 6,31 - 5,18 

6. Metil Stearat 4,72 - 1,55 

7. Asam Palmitat - 11,06 7,88 

8. Asam Oleat - 2,10 4,06 

9. Asam Stearat - 1,35 0,89 

10. Metil Oktanoat - 22,11 8,03 

11. Metil Dekanoat - 8,07 6,14 

12. Metil Kaproat - 2.31 0,41 

13. Dimetil Oktanadioat 7,82 - - 

14. Asam Miristat 8,03 - - 

15. Asam Laurat - 1,34 - 

16. Asam Oktadekanoat - 1,83 - 

17. Heptana - 4,16 - 

18. Metil Levulinat - 1,01 - 

19. Dimetil Oksida - 12,06 - 

20. Nonanal - 5,16 - 

21. Metil 10-oktadekanoat - - 3,50 

 

Berdasarkan hasil identifikasi senyawa penyusun produk didapatkan beberapa 

kelompok senyawa, yakni ester, asam karboksilat, oksida, dan aldehid. Pada 

Tabel 9 ada beberapa kesamaan senyawa penyusun produk transesterifikasi 

dari metode ini yaitu, metil palmitat, metil laurat, dan metil miristat. Namun, 

masih terdapat perbedaan komposisi penyusun produk teansesterifikasi dari 
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metode konvensional. Selain komponen yang dikenal sebagai biodiesel ada 

komponen yang tidak termasuk dalam biodiesel seperti  asam karboksilat, 

alkana, oksida, dan aldehid. Teridentifikasinya asam lemak atau asam 

karboksilat menunjukkan transesterifikasi belum berlangsung sempurna. 

Kromatogram GC untuk produk transesterifikasi dari metode reactive 

extraction disajikan dalam Gambar 12. 

 

 

 

a 

b 

c 
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Gambar 12. Kromatogram produk transesterifikasi metode reactive 

extraction, (a)  tanpa koreaktan, (b) dengan 10 mL koreaktan, 

(c) dengan 15 mL koreaktan. 

 

Berdasarkan kromatogram di atas, dari produk transesterifikasi dari metode 

reactive extraction terdapat 31 puncak yang teridentifikasi pada produk tanpa 

penggunaan koreaktan, 16 puncak pada produk dengan penggunaan 10 mL 

minyak kelapa sebagai koreaktan, dan 19 puncak pada produk dengan 

penggunaan 15 mL minyak kelapa sebagai koreaktan. Identifikasi senyawa 

dianalisis dari data MS yang mengacu pada Wiley 229 Library System yang 

disajikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10. Identifikasi senyawa yang terkandung dalam produk 

transesterifikasi metode reactive extraction. 

No. Nama Senyawa Produk A (%) Produk B (%) Produk C (%) 

1. Metil Palmitat 2,79 2,27 1,59 

2. Metil Laurat 3,21 33,02 22,73 

3. Metil Oktanoat 0,94 21,69 23,60 

4. Asam Heksadekanoat 8,73 3,64 23,60 

5. Asam Laurat 1,08 1,70 1,31 

6. Metil Miristat 0,88 4,86 2,21 

7. Asam Palmitat 16,45 6,48 7,14 

8. Metil Elaidat 1,38 0,88 0,44 

9. Asam Stearat 0,19 0,58 0,86 

10. Metil Kaproat 1,08 2,38 2,74 

11. Nonanal 10,86 4,13 4,29 

12. Asam Oleat 8,11 2,48 - 

13. Heptana 9,04 3,71 - 

14. Metil Stearat 0,19 - 2,82 

15. Pentana - 1,02 0,97 

16. Metil Dekanoat - 10,11 8,17 
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17. Metil Levulinat - 1,06 1,61 

18. Dimetil Adipat 2,18 - - 

19. Nonananitril 1,12 - - 

20. Dimetil Azelat 1,97 - - 

21. Asam Miristat 1,15 - - 

22. Dimetil Suksinat 0,52 - - 

23. Asam Oktadekanoat 1,42 - - 

24. Heksaldehid 3,08 - - 

25. Dimetil Okasalat 1,89 - - 

26. Trimetilten Sulfat 1,42 - - 

27. Metil Dimetoksiasetat 1,36 - - 

28. Oktanal 0,36 - - 

29. 1-Nitropentana 3,17 - - 

30 Trans 2-Nonenol 1,13 - - 

31. Dimetil Palmitat 1,13 - - 

32. Dimetil Oktanadioat 2,07 - - 

33. Trimetil Sitrat 1,46 - - 

34. Olealdehid 8,68 - - 

35. Asam Dekanoat - - 3,89 

36. Gliserin - - 10,81 

37. Oleol - - 0,67 

38. Vinil Laurat - - 2,10 

 

Berdasarkan hasil identifikasi senyawa penyusun produk transesterifikasi 

dengan metode reactive extraction didapatkan beberapa kelompok senyawa, 

yakni ester, asam karboksilat, aldehid, alkana, dan alkohol. Pada Tabel 10 

terdapat beberapa kesamaan senyawa penyusun dari produk transesterifikasi 

dari metode ini yaitu, metil palmitat, metil laurat, metil oktanoat, metil 

miristat, metil elaidat, asam stearat, asam heksadekanoat, asam laurat, dan 

asam palmitat. Namun masih ada perbedaan komposisi penyusun produk 
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transesterifikasi dari metode ini. Sama seperti hasil yang diperoleh dengan 

metode konvensional, dalam produk yang dihasilkan dengan metode reactive 

extraction terdapat juga komponen yang tidak termasuk komponen biodiesel, 

yakni asam karboksilat, akohol,  alkana, dan aldehid. Adanya komponen 

tersebut menunjukkan bahwa  asam lemak belum seluruhnya mampu diubah 

menjadi esternya, dan adanya senyawa lain yang mungkin ikut terlarut selama 

proses transesterifikasi. 

Untuk membandingkan karaktersitik pembakaran minyak ketapang dan 

produk transesterifikasi yang dihasilkan dengan metode konvensional dan 

metode reactive extraction, terhadap ketiga sampel dilakukan uji nyala.  Hasil 

yang diperoleh disajikan Gambar 13, dan menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan antara ketiga sampel tersebut. 

 

Gambar 13. Hasil uji nyala terhadap sampel (a) minyak biji ketapang, (b) 

produk transesterifikasi dengan metode konvensional, (c) dan 

produk transesterifikasi dengan metode reactive extraction 

 

Seperti terlihat dalam gambar, meskipun produk yang dihasilkan tidak hanya 

mengandung ester yang umum dikenal sebagai komponen biodiesel, namun 

a b c 
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produk transesterifikasi memiliki karaktersitik pembakaran yang lebih baik 

dibanding minyak ketapang, antara lain nyala yang berwarna biru dan lebih 

mudah terbakar. Nyala berwarna biru menunjukan bahwa energi yang 

dihasilkan dari pembakaran lebih besar dari yang dihasilkan pada pembakaran 

minyak ketapang (Jensen, 2005).  

 


