
III. METODOLOGI PENELITIAN

A.  Waktu danTempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan September dan

Oktober 2011 dan dilakukan di Laboratorium Fungsionalisasi Polimer FMIPA

Universitas Lampung. Analisis produk transesterifikasi dilakukan di

Laboratorium Biomassa Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain, furnace, hotplate stirer,

termometer, oven, pH meter, alat vakum, dan peralatan gelas.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain minyak kelapa,

metanol, sekam padi, KOH, TiCl3, HNO, (CH3)2SO4, dan akuades.

C. Cara Kerja

1. Preparasi Sekam Padi

Sekam padi direndam dalam air panas selama 2 jam untuk menghilangkan

pengotor. Sekam padi selanjutnya disaring dan dicuci berulang dengan cara

disiram air panas untuk menghilangkan sisa pengotor yang kemungkinan masih
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menempel pada permukaan sekam. Sekam padi yang telah terbebas dari pengotor

kemudian dikeringanginkan dan selanjutnya siap digunakan untuk ekstraksi

silika.

2. Ekstraksi Silika Dengan Metode Presipitasi

Metode ekstraksi ini mengadopsi metode ekstraksi yang digunakan sebelumnya

oleh Daifullah et al., (2004) dan Pandiangan dkk., (2008). Sebanyak 50 gram

sampel sekam padi yang telah bebas bahan organik yang terlarut dalam air

direndam dengan 500 mL KOH 1,5% w/v disertai dengan pemanasan hingga

mendidih selama 30 menit. Tujuan dilakukan pemanasan ini adalah untuk

mempermudah proses pelarutan silika dalam sekam padi ke larutan KOH. Sampel

kemudian disaring dan filtrat yang mengandung silika terlarut ditampung. Filtrat

silika selanjutnya ditambahkan larutan asam HNO3 10% secara bertahap hingga

terbentuk gel silika yaitu pada pH 7. Gel silika selanjutnya disaring dan dicuci

dengan akuades hangat untuk menghilangkan kelebihan asam. Silika yang

diperoleh kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 110oC selama 24 jam

untuk menghilangkan air dan di haluskan.

3. Pembuatan Sol Silika Sekam Padi

Sebanyak 20 gram silika sekam padi hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam larutan

KOH 5% kemudian dipanaskan hingga mendidih selama 6 jam sambil diaduk

menggunakan hotplate stirer.



26

4. Pembuatan Katalis dengan Metode Sol-Gel

Sebanyak 20 gram silika kering hasil ekstraksi dilarutkan ke dalam larutan KOH

5%, kemudian larutan tersebut diaduk dengan pengaduk magnetik sambil

dipanaskan, supaya larutan KOH tidak menguap saat dipanaskan maka dalam

proses pelarutan silika ini dilakukan dalam sistem refluks.  Setelah seluruh silika

larut dalam larutan KOH maka akan terbentuk sol silika, selanjutnya ke dalam sol

silika tersebut ditambahkan larutan dopan Ti dengan volume 20,96 mL sehingga

didapatkan logam Ti sebanyak 5% berat terhadap silika.  Larutan tersebut tetap di

aduk dengan pengaduk magnetik supaya distribusi logam merata di dalam larutan,

kemudian larutan diasamkan dengan HNO3 10% hingga mencapai pH 7 untuk

mendapatkan endapan gel Ti-silika.  Setelah endapan gel didiamkan dalam suhu

kamar selama 24 jam, kemudian gel tersebut disaring dan dicuci dengan akuades

panas di dalam pompa vakum hingga air pencucian bersifat netral (dipantau

dengan pH meter), selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 110oC

selama 24 jam untuk menghilangkan air, kemudian ditimbang.  Ti-silika kering

kemudian dikalsinasi dengan suhu 700 oC. Proses pada kalsinasi dilakukan

dengan kenaikan suhu secara bertahap sebesar 3 oC/menit (gradual heating) dan

waktu penahanan  selama 3 jam pada suhu puncak. Katalis Ti-silika hasil

perlakuan kalsinasi selanjutnya digerus hingga menjadi serbuk untuk digunakan

pada percobaan reaksi esterifikasi.
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5. Uji reaksi transesterifikasi

Untuk mengevaluasi unjuk kerja katalis yang telah dibuat, serangkaian percobaan

transesterifikasi dilakukan mengikuti metode yang digunakan sebelumnya

(Darnoko et al., 2000; Abreua et al., 2004, Kusmiyati, 1999). Pada tahapan ini

dilakukan kajian variabel-variabel reaksi yang berpengaruh terhadap rendemen

reaksi meliputi nisbah minyak kelapa terhadap dimetil sulfat, nisbah minyak

kelapa terhadap katalis, suhu,  dan waktu reaksi.

6. Penentuan Komposisi Reaktan (Minyak Kelapa dan Dimetil Sulfat)
Optimum

Percobaan dilakukan dengan  perbandingan mol minyak kelapa terhadap alkohol

yang berbeda, yakni 2:3 ; 1:2 dan 1:3.  Karena minyak kelapa terdiri dari berbagai

asam lemak, perhitungan mol minyak didasarkan pada mol asam lemak dengan

kadar paling tinggi, mengikuti cara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

(Sascori, 2011; Seftaria, 2011). Untuk minyak kelapa, acuan yang digunakan

adalah asam laurat (46%). Percobaan dengan komposisi yang berbeda ini

dilakukan dengan mempertahankan variabel lainnya pada nilai tetap, yakni katalis

3%, suhu 70oC, dan waktu 4 jam. Setelah percobaan, biodiesel yang dihasilkan

dipisahkan dan ditimbang.  Dari massa yang diperoleh selanjutnya dihitung

jumlah biodiesel yang dihasilkan dalam mol berdasarkan massa molar monoalkil

ester asam lemak dominan dalam minyak kelapa, untuk menetukan rendemen

reaksi.  Dari serangkaian percobaan di atas diperoleh komposisi optimum yang

selanjutnya digunakan untuk menentukan jumlah katalis  optimum.
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7. Penentuan Jumlah Katalis Optimum

Untuk tujuan ini, percobaan dilakukan menggunakan komposisi rekatan optimum

yang didapatkan dari percobaan sebelumnya, dan dengan  jumlah katalis yang

berbeda yakni 1, 3 dan 5 %.  Percobaan dilakukan  pada suhu 70oC dan 4 jam.

8. Penentuan Suhu Optimum

Penentuan suhu optimum dilakukan dengan percobaan menggunakan komposisi

reaktan dan jumlah katalis optimum yang diperoleh dari percobaan sebelumnya.

Percobaan dilakukan pada tiga suhu yang berbeda, yakni 50, 70 dan 90oC.  Setiap

percobaan dilakukan selama waktu yang sama, yakni 4 jam.

9. Penentuan Waktu Reaksi Optimum

Penentuan waktu reaksi optimum dilakukan dengan percobaan menngunakan

komposisi reaktan, jumlah katalis, dan suhu optimum yang diperoleh dari

percobaan sebelumnya.  Percobaan dilakukan selama 2, 4, dan 6 jam.

10. Analisis Produk Transesterifikasi

Untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik fisik biodiesel yang

dihasilkan dari kondisi optimum reaksi transesterifikasi minyak kelapa dengan

dimetil sulfat menggunakan katalis Ti-Silika, maka dilakukan pengukuran berat

jenis.


