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PAGAR MENJADI BIODIESEL MENGGUNAKAN ZEOLIT SINTETIK 

BERBASIS SILIKA SEKAM PADI SEBAGAI KATALIS 

 

Oleh 

 

Gesa Gustami Pangesti 

 

 

 

Pada penelitian ini, zeolit sintetik telah disintesis dari silika sekam padi dan logam 

aluminium menggunakan metode elektrokimia pada potensial tetap 6 volt dan 

variasi waktu elektrolisis selama 1, 2, dan 3 jam.  Zeolit yang dihasilkan secara 

spesifik dikenal dengan Zeo(6:1), yakni yang dihasilkan dengan waktu 1 jam, 

Zeo(6:2) untuk zeolit yang dihasilkan dari percobaan 2 jam, dan Zeo(6:3) untuk 

zeolit yang dihasilkan dari percobaan 3 jam.  Zeolit tersebut kemudian dikalsinasi 

pada suhu 600, 700, 800, dan 900°C dan digunakan dalam proses transesterifikasi 

minyak kelapa, minyak kelapa sawit, dan minyak jarak pagar.  Hasil percobaan 

menunjukkan bahwa semua katalis memiliki aktivitas katalitik.  Untuk minyak 

kelapa sawit, persen konversi tertinggi (80%) diperoleh dari percobaan 

menggunakan Zeo(6:2) yang dikalsinasi pada suhu 900°C, sedangkan untuk minyak 

jarak pagar, katalis terbaik dengan persen konversi sebesar 82% adalah Zeo(6:2) 

yang dikalsinasi pada suhu 600°C.  Data XRD menunjukkan bahwa Zeo(6:2) terdiri 

atas fasa albite, nepheline, dan stilbite-Na.  Dengan nisbah Si/Al sebesar 3,312, 

Zeo(6:2) tergolong ke dalam zeolit sintetik bersilika sedang.  Hasil SEM 

menggambarkan katalis Zeo(6:2) suhu kalsinasi 600 dan 700°C lebih bersifat amorf 

dengan distribusi ukuran partikel 18,17 – 58,77 dan 122,4 – 342 nm, sedangkan 

pada suhu 800 dan 900°C bersifat kristalin dengan distribusi ukuran partikel 220,2 

– 712,4 nm.  Spektrum FTIR menunjukkan bahwa katalis Zeo(6:2) mengandung 

jenis situs asam Brønsted-Lowry. 

 

Kata kunci :  zeolit sintetik, elektrokimia, transesterifikasi, biodiesel,  

 Brønsted-Lowry 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PROCCESSING OF PALM OIL AND JATROPHA OIL INTO BIODIESEL 

USING SYNTHETIC ZEOLITE PRODUCED FROM RICE HUSK SILICA  

AS CATALYST 

 

By 

 

Gesa Gustami Pangesti 

 

 

 

In this study, synthetic zeolites have been produced from rice husk silica and 

aluminum by using electrochemical method performed at specified potential of 6 

V and varied electrolysis times of 1, 2, and 3 hours.  The zeolites produced are 

specified as zeolite 6 V, 1 hour (Zeo(6:1)), 6 V, 2 hours (Zeo(6:2)) and 6 V, 3 hours 

(Zeo(6:3)).  The zeolites were calcined at 600, 700, 800, and 900°C, then applied in 

transesterification of coconut oil, palm oil and jatropha oil.  The experimental 

results demonstrated that all catalysts exhibited catalytic activity.  For palm oil, 

the highest conversion (80%) is achieved with Zeo(6: 2) calcined at 900°C, while 

for jatropha oil, the best catalyst with the conversion of 82% is Zeo(6: 2) with 

calcination temperature at 600°C.  The XRD results show that Zeo(6:2) is 

composed of albite, nepheline and stilbite-Na phases.  With Si/Al ratio of 3.312, 

Zeo(6:2) belongs to synthetic zeolite with intermediate silica content.  The SEM 

micrographs indicate that Zeo(6:2) calcined at 600 and 700°C are more amorphous 

with particle size distribution of 18.17 - 58.77 and 122.4 - 342 nm, whereas at 800 

and 900°C Zeo(6:2) are crystalline with particle size distribution of 220.2 - 712.4 

nm.  The FTIR spectrums show that Zeo(6:2) contain Brønsted-Lowry acid site. 

 

Keyword: synthetic zeolite, electrochemical, transesterification, biodiesel, 

 Brønsted-Lowry 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pertambahan jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan bermotor serta 

perkembangan kegiatan pada sektor industri mengakibatkan bertambahnya 

konsumsi bahan bakar berbasis minyak bumi dewasa ini.  Di sisi lain, cadangan 

minyak bumi semakin menipis sehingga tidak mungkin diandalkan untuk 

memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.  Untuk mengantisipasi 

keadaan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk menghasilkan bahan 

bakar alternatif dan terbarukan, salah satu di antaranya adalah biodiesel. 

 

Biodiesel pada dasarnya adalah alkil ester sederhana dari minyak nabati yang 

dihasilkan dengan reaksi transesterifikasi.  Transesterifikasi sendiri merupakan 

proses pengubahan trigliserida menjadi ester yang lebih sederhana dengan 

menggunakan alkohol, terutama metanol, serta dibantu oleh adanya katalis.  

Produk yang dihasilkan dari proses transesterifikasi berupa biodiesel dan gliserol 

sebagai produk samping (Knothe, 2006).  Biodiesel diperoleh dari sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui, yakni beragam minyak nabati seperti minyak 

kelapa, kelapa sawit, biji bunga matahari, biji jarak, dan biji karet sehingga tidak 

akan terjadi kelangkaan selama bahan baku yang digunakan terus dilestarikan.  Di 

sisi lain, biodiesel juga bersifat biodegradable atau dapat terurai secara alami, 
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tidak beracun, memiliki emisi gas buangan lebih sedikit dibanding diesel 

petroleum, titik nyala yang lebih tinggi, pelumasan yang sangat baik, dan dapat 

digunakan secara murni maupun sebagai campuran dengan bahan bakar diesel 

berbasis minyak bumi (petrodiesel) (Ghesti et al., 2007). 

 

Untuk mendukung pengembangan biodiesel, berbagai jenis minyak nabati dapat 

digunakan sebagai bahan baku, antara lain minyak kelapa (Alamu et al., 2010; 

Velasquez et al., 2009; Meliyana, 2015), minyak kelapa sawit (Asri dkk., 2012; 

Chantara et al., 2012; Aristiani, 2016), minyak jarak (Zhu et al., 2006; Endalew et 

al., 2011; Susanti, 2015; Pangesti, 2015), minyak biji ketapang (Pratiwi, 2015) 

dan minyak biji karet (Fadilah, 2016).  Dewasa ini, minyak kelapa (coconut oil) 

dan minyak kelapa sawit (palm oil) merupakan minyak nabati yang paling banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk produksi biodiesel.  Pemanfaatan 

minyak kelapa sawit sebagai bahan baku disebabkan oleh beberapa keuntungan 

yang dimilikinya.  Bagian kulit (serabut) kelapa sawit mengandung 45-50% 

minyak, sedangkan bagian intinya (kernel) mengandung 44% minyak.  Kelapa 

sawit juga mudah didapat di Indonesia karena Indonesia merupakan negara 

penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia.  Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan 

karena bebas nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik sehingga emisi pembakaran 

yang dihasilkan tidak merusak lingkungan (Puspitaningati dkk., 2013).  Oleh 

karena itu, biodiesel dari minyak kelapa sawit sudah dimanfaatkan secara 

komersil sebagai campuran solar di Indonesia dengan nama Biosolar, meskipun 

masih dengan perbandingan presentase yang kecil (sekitar 20% untuk biodiesel 

jenis B20). 
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Dalam pemanfaatan minyak kelapa sawit untuk energi, satu hal yang harus 

dipertimbangkan adalah penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku 

pada industri pangan yang juga meningkat.  Hal ini menyebabkan biodiesel yang 

dihasilkan dari minyak tersebut memiliki harga yang cukup tinggi.  Dengan 

demikian, dibutuhkan bahan baku minyak nabati lain yang dapat digunakan 

sebagai pengganti minyak kelapa sawit, salah satunya adalah tanaman jarak pagar.  

Tanaman jarak pagar umumnya hanya dikenal sebagai tanaman pembatas pagar 

serta obat-obatan tradisional oleh masyarakat (Suhartanta dkk., 2008).  Faktanya, 

biji tanaman ini mengandung minyak sebesar 50% (Singh et al., 2008), lebih 

tinggi dibandingkan dengan persentase kandungan minyak pada kelapa sawit 

yakni sekitar 45-50% untuk minyak biji sawit (CPO) dan 40% untuk minyak inti 

sawit (PKO).  Kandungan minyak tersebut menunjukkan bahwa tanaman jarak 

pagar memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku 

biodiesel. 

 

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) adalah salah satu jenis tanaman penghasil 

minyak non-pangan.  Di Indonesia, jarak pagar dapat ditemukan di berbagai 

daerah, meskipun belum dibudidayakan dalam bentuk perkebunan besar.  

Tanaman ini juga mudah untuk dibudidayakan karena dapat tumbuh di semua 

jenis tanah (Mulyani dkk., 2006).  Pemanfaatan jarak pagar secara ekonomi belum 

terlalu dikembangkan, oleh karena itu minyak jarak pagar memiliki harga lebih 

murah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit (data tahun 2014 menunjukkan 

harga minyak jarak pagar adalah Rp 3.000,00 / liter).  Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya (Martinez et al., 2006) diketahui bahwa minyak biji jarak pagar 

terdiri dari sejumlah asam lemak dengan kadar yang berbeda yakni asam oleat 
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(41,5-48,8%), linoleat (34,6-44,4%), palmitat (10,5-13,0%), dan stearat (2,3-

2,8%).  Terkait dengan dua jenis minyak nabati di atas, penelitian ini digagas pada 

hakekatnya untuk melihat atau mengevaluasi apakah biodiesel yang dihasilkan 

dari minyak jarak memiliki karakteristik yang sama dengan biodiesel yang 

dihasilkan dari minyak kelapa sawit.  Dengan demikian, jika karakteristik yang 

dihasilkan sama, maka minyak jarak pagar diharapkan dapat menggantikan 

minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel yang masih digunakan di 

Indonesia dewasa ini. 

 

Minyak nabati secara umum terdiri atas trigliserida.  Transesterifikasi trigliserida 

menjadi metil ester asam lemak menggunakan metanol adalah reaksi 

kesetimbangan dan memerlukan katalis (Bournay et al., 2005).  Terdapat dua 

macam katalis yang dapat digunakan dalam proses transesetrifikasi untuk 

menghasilkan biodiesel yakni katalis homogen dan katalis heterogen.  Katalis 

homogen merupakan katalis yang sering digunakan dalam proses transesterifikasi 

minyak nabati.  Katalis homogen basa seperti NaOH dan KOH adalah katalis 

paling aktif pada suhu relatif rendah.  Katalis homogen asam juga umum 

digunakan namun membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama dibandingkan 

dengan katalis homogen basa.  Namun, katalis homogen bersifat korosif, tidak 

dapat digunakan kembali dan sulit untuk dipisahkan dari produk yang telah 

terbentuk. 

 

Di sisi lain, penggunaan katalis heterogen sebagai katalis dalam reaksi 

transesterifikasi terus dikembangkan.  Berbagai macam katalis heterogen dan 

aktivitasnya dalam proses transesterifikasi telah diteliti sejak lebih dari sepuluh 
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tahun yang lalu.  Tidak seperti katalis homogen, katalis heterogen tidak bersifat 

korosif.  Katalis heterogen juga memungkinkan untuk didaur ulang dan mudah 

untuk dipisahkan dari produk akhirnya, sehingga bersifat ramah lingkungan.  

Selain itu, katalis ini dapat juga digunakan dalam proses yang berkelanjutan tanpa 

membutuhkan proses pemurnian lebih jauh.  Katalis heterogen juga cukup murah 

serta dapat dengan mudah diaktifkan untuk mendapatkan sifat katalis yang 

diinginkan (Endalew et al., 2011). 

 

Dalam penggunaan katalis heterogen pada reaksi transesterifikasi, zeolit adalah 

salah satu katalis yang menarik perhatian dan terus dikembangkan dalam 

penelitian.  Zeolit adalah senyawa aluminosilikat berhidrat yang berbentuk tiga 

dimensi yang tersusun dari SiO4 berbentuk tetrahedral.  Zeolit terdiri atas dua 

macam, yaitu zeolit alam dan zeolit sintetik.  Zeolit alam secara alami ditemukan 

sebagai mineral dan tersebar di berbagai negara.  Zeolit alam juga telah lama 

digunakan sebagai katalis.  Meskipun demikian, zeolit alam memiliki beberapa 

kelemahan jika digunakan sebagai katalis yakni mengandung banyak pengotor, 

kekuatan asam sukar untuk dikontrol, dan komposisinya beragam.  Kekurangan 

tersebut menjadi faktor pendorong dalam pengembangan zeolit sintetik.  Dengan 

kemurnian yang tinggi, komposisi yang sangat homogen, dan kandungan yang 

dapat divariasikan sesuai dengan kebutuhan, zeolit sintetik memiliki kinerja yang 

lebih baik sebagai katalis jika dibandingkan dengan zeolit alam. 

 

Untuk menekan biaya pembuatan zeolit sintetik, sekam padi yang tidak 

termanfaatkan dapat menjadi sumber silika penyusun zeolit sintetik.  Sekam padi 

diketahui sebagai residu pertanian yang sangat banyak ditemukan di Indonesia, 
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termasuk Provinsi Lampung.  Dari padi yang telah digiling, sekitar 20% 

merupakan sekam padi.  Menurut penelitian Harsono (2002), diketahui bahwa 

sekam padi mengandung bahan anorganik sekitar 20% dengan komponen utama 

adalah silika, yakni sekitar 85-97% silika.  Silika sekam padi diketahui dapat larut 

dalam larutan alkalis seperti larutan NaOH dan KOH (Kalapathy et al., 2000; 

Daifullah et al., 2003; Suka dkk., 2008; Pandiangan dkk., 2009), sehingga dengan 

mudah dapat diekstrak menggunakan metode ekstraksi alkalis.  Selain itu, silika 

sekam padi memiliki kemurnian tinggi, bersifat reaktif, dan amorf.  Dengan 

kandungan silika yang cukup tinggi serta karakteristiknya tersebut, maka silika 

sekam padi memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku 

pembuatan zeolit sintetik. 

 

Pada penelitian ini, digagas pembuatan zeolit sintetik menggunakan metode 

elektrokimia dengan aluminium sebagai elektroda.  Prinsip dasarnya adalah 

elektrolisis logam alumunium yang ditempatkan dalam sol silika sekam padi. 

Logam alumunium mengalami oksidasi menjadi kation Al
3+

 yang terlarut di 

dalam sol silika.  Dengan demikian, diharapkan diperoleh produk yang sangat 

homogen.  Selain itu, dengan mengendalikan variabel elektrokimia utama seperti 

pH, waktu elektrolisis, dan potensial, maka jumlah kation Al
3+

 yang tebentuk 

dapat diatur sehingga nisbah Si/Al juga dapat diatur dengan mengontrol variabel-

variabel tersebut. 

 

Dalam penelitian sebelumnya (Syani, 2014) zeolit sintetik yang dibuat dengan 

metode elektrokimia digunakan sebagai katalis transesterifikasi minyak kelapa 

dan menemukan bahwa zeolit tersebut mampu mengkonversi asam lemak dalam 
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minyak kelapa menjadi metil ester dengan tingkat konversi yang praktis 100%.  

Susanti (2015) menghasilkan persen konversi biodiesel sebesar 94% untuk 

minyak kelapa dan 98% untuk minyak jarak kaliki dari proses transesterifikasi 

dengan mengunakan zeolit sintetik sebagai katalis. 

 

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini 

dipelajari tentang bagaimana pengaruh waktu elektrolisis pada potensial tetap dan 

pH 7 terhadap nisbah Si/Al zeolit sintetik yang dihasilkan dan bagaimana 

hubungan komposisi ini dengan unjuk kerja zeolit sebagai katalis reaksi 

transesterifikasi dalam pengolahan minyak kelapa sawit dan minyak jarak pagar 

menjadi biodiesel. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan spesifik berikut ini: 

1. Mensintesis zeolit sintetik pada potensial tetap dengan memvariasikan waktu 

elektrolisis sehingga dihasilkan nisbah Si/Al yang berbeda. 

2. Menguji aktivitas zeolit sebagai katalis pada reaksi transesterifikasi minyak 

kelapa sawit dan minyak jarak pagar untuk mendapatkan zeolit dengan unjuk 

kerja terbaik. 

3. Mengkarakterisasi zeolit sintetik dengan unjuk kerja terbaik menggunakan 

XRD, XRF, SEM, PSA, dan FTIR untuk menunjukkan keterkaitan antara 

karakteristik dengan unjuk kerja zeolit sebagai katalis reaksi transesterifikasi.  

4. Mengkarakterisasi biodiesel yang dihasilkan, meliputi analisis komposisi 

dengan GC-MS, titik nyala (flash point), viskositas, dan densitas, untuk 
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membandingkan karakteristik biodiesel yang dihasilkan dari minyak kelapa 

sawit dan minyak jarak pagar. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan daya guna sekam padi sebagai salah satu sumber silika. 

2. Memberikan informasi mengenai pembuatan zeolit sintetik dengan metode 

elektrokimia. 

3. Memberikan informasi ilmiah terkait penggunaan katalis zeolit sintetik yang 

efisien dan efektif digunakan dalam reaksi transesterifikasi. 

4. Memberikan informasi mengenai karakteristik biodiesel yang dihasilkan dari 

minyak kelapa sawit dan minyak jarak pagar. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Biodiesel  

 

 

1. Sifat Umum Biodiesel 

 

Biodiesel merupakan salah satu energi alternatif terbarukan yang terus  

dikembangkan dewasa ini. Biodiesel yang terdiri atas Fatty Acid Methyl Ester 

(FAME) adalah senyawa mono-alkil ester yang dihasilkan dari reaksi 

transesterifikasi antara trigliserida dengan metanol dan bantuan katalis. Biodiesel 

memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan petroleum diesel yang 

terus menerus mengalami kelangkaan dan memberikan dampak buruk bagi 

lingkungan.  

 

Biodiesel diharapkan dapat menggantikan penggunaan petroleum diesel karena 

sifatnya yang biodegradable dan ramah lingkungan. Biodiesel mengemisikan 

karbon dioksida yang lebih sedikit, tidak beracun, dan tidak mengandung sulfur.  

Bahan bakar alternatif ini juga memiliki titik nyala dan tingkat pelumasan yang 

lebih tinggi. Selain itu, sebagai bahan bakar terbarukan, biodiesel dapat 

diproduksi dari berbagai macam sumber daya alam seperti alga, lemak hewan, dan 

minyak nabati, baik pangan maupun non-pangan.  
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Pembuatan biodiesel dari minyak nabati relatif lebih mudah dan cepat (Hambali 

dkk., 2007). Penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku biodiesel memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya minyak nabati mudah diperoleh dari beragam 

jenis tanaman seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, jarak kaliki, kapas, 

tanaman ketapang, dan kaloka (Soerawidjaja, 2006). Akan tetapi penggunaan 

minyak nabati pangan seperti kelapa dan kelapa sawit menghasilkan biodiesel 

dengan harga jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena permintaan kedua 

minyak tersebut pada idustri pangan juga tinggi. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini 

pembuatan biodiesel lebih dititikberatkan pada pemanfaatan minyak nabati non-

pangan seperti minyak jarak pagar. 

 

2. Bahan Baku Biodiesel 

 

Biodiesel dapat dihasilkan dari minyak nabati antara lain, minyak sawit (Asri 

dkk., 2012; Chantara et al., 2012), minyak kelapa (Alamu et al., 2010; Velasquez 

et al., 2009), minyak jarak (Zhu et al., 2006; Endalew et al., 2011), dan minyak 

kedelai (Liu et al., 2008). Selain itu, biodiesel juga dapat dibuat dari lemak hewan 

atau lemak lainnya (Dermibas, 2002) dan minyak yang telah terpakai, misalnya 

minyak goreng bekas (waste cooking oil) (Baharta, 2006).  

 

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan berbagai macam tanaman penghasil minyak 

nabati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pengolahan biodiesel. 

Berdasarkan tabel, kandungan minyak pada minyak kelapa, kelapa sawit, dan 

jarak cukup tinggi, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pengolahan 

biodiesel.  
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Tabel 1.  Macam-macam tanaman penghasil minyak nabati 

 

 

 

 

a. Minyak Kelapa Sawit 

 

Kelapa sawit memiliki nama latin Elaeis. Kelapa sawit yang dibudidayakan terdiri 

dari dua jenis: E. guineensis dan E.oleifera. Jenis pertama adalah jenis kelapa 

sawit yang dibudidayakan secara luas. Kedua jenis kelapa sawit ini memiliki 

keunggulan masing-masing. E. guineensis memiliki produksi yang sangat tinggi 

sedangkan E. oleifera memiliki tinggi tanaman yang rendah. Oleh sebab itu, 

banyak peneliti maupun masyarakat yang sedang mencoba menyilangkan kedua 

species ini untuk mendapatkan spesies yang tinggi produksi dan mudah dipanen. 

 

Habitat asli kelapa sawit adalah semak belukar. Kelapa sawit dapat tumbuh 

dengan baik di daerah tropis. Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0-500 

m dari permukaan laut dengan kelembaban 80-90%. Kelapa sawit membutuhkan 

iklim dengan curah hujan stabil, 2.000-5.000 mm setahun, yaitu daerah yang tidak 

tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Indonesia adalah 

penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya 

terdapat di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.  

 

Nama Tanaman Kandungan Minyak (%) 

Sawit 45-50 

Kelapa 58-65 

Alpukat 31,5-42 

Jarak Pagar 50 

Jojoba 50-60 

Kanola 16-20 

Bunga matahari 24,7-51 
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Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah 

tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul 

dari tiap pelapah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah 

sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak 

bebas (FFA, free fatty acid) akan meningkat dan buah akan rontok dengan 

sendirinya. Buah terdiri dari tiga lapisan, yaitu eksoskarp bagian kulit buah 

berwarna kemerahan dan licin, mesoskarp bagian serabut buah, dan endoskarp 

bagian cangkang pelindung inti. Inti sawit atau yang dikenal dengan kernel 

merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas 

tinggi. 

 

Tabel 2.  Komposisi asam lemak minyak kelapa sawit 

 

Asam lemak Komposisi Persentase (%) 

Asam palmitat 16 : 0 42,8 

Asam stearat 18 : 0 4,5 

Asam oleat 18 : 1 40,5 

Asam linoleat 18 : 2 10,1 

Asam miristat 14 : 0 1,0 

Asam linolenat 18 : 3 0,2 

Asam laurat 12 : 0 0,1 

 

Sumber: Kansedo et al., 2009 

 

Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, 

kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Minyak sawit 

dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keunggulan sifat 

yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan 

bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya melapis 

yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_goreng
https://id.wikipedia.org/wiki/Margarin
https://id.wikipedia.org/wiki/Sabun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetika
https://id.wikipedia.org/wiki/Baja
https://id.wikipedia.org/wiki/Kawat
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio
https://id.wikipedia.org/wiki/Kulit
https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi
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b. Minyak Jarak Pagar 

 

Tanaman jarak pagar yang memilki nama latin Jatropha curcas ini merupakan 

famili Euphorbiaceae.  Dalam buah jarak pagar, terdapat tiga ruang dan masing-

masing ruang terdapat 1 biji (Hambali dkk., 2006).  Pada bagian biji jarak pagar 

terdiri dari 60% berat kernel (daging biji), dan 40% berat kulit. Kandungan 

minyak di dalam kernel sekitar 50% (Singh et al., 2008).  Kandungan minyak 

yang cukup tinggi pada biji jarak pagar sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai 

bahan baku biodiesel (Mittelbach and Remschmidt, 2006). Berikut ini kandungan 

asam lemak dalam minyak biji jarak pagar. 

 

Tabel 3.  Komposisi asam lemak minyak jarak pagar  

 

Asam lemak Komposisi Persentase 

Asam palmitat 16 : 0 14 – 15  

Asam palmitoleat 16 : 1 1 

Asam stearat 18 : 0 7 

Asam oleat 18 : 1 34 – 45 

Asam linoleat 18 : 2 31-43 

Asam linolenat 18 : 3  0,2 

 

Sumber: Mittelbach and Remschmidt, 2006 

 

Di Indonesia, jarak pagar telah lama dikenal sebagai tanaman obat dan penghasil 

minyak. Minyak jarak pagar dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar  dan 

pembuatan sabun serta kosmetik. Bahan tanaman hasil pembibitan dari biji adalah 

yang paling baik jika jarak pagar akan digunakan sebagai bahan baku minyak  

karena tanaman dapat bertahan hidup lebih panjang dan hasil produksinya lebih 

tinggi daripada tanaman yang distek (Mahmud, 2006). Jarak pagar tersebar luas di 

daerah tropis dan sub tropis. Di Indonesia, jarak pagar dapat ditemukan di Bogor, 
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Sumatera Barat, dan Minahasa atau di daerah-daerah lain dengan curah hujan 

lebih dari 3.000 mm/tahun.  

 

B. Reaksi Pembuatan Biodiesel 

 

Reaksi transesterifikasi merupakan metode yang digunakan dalam menghasilkan 

biodiesel berbahan baku minyak nabati. Transesetrifikasi, yang juga dikenal 

dengan proses alkoholisis, adalah reaksi antara trigliserida dengan alkohol, 

terutama metanol, dengan bantuan katalis dan menghasilkan metil ester serta 

gliserol sebagai produk samping. Penggunaan metanol sebagai reaktan dalam 

proses transesterifikasi adalah karena metanol tidak terlalu mahal dan juga cepat 

bereaksi dengan trigliserida. Di sisi lain, penggunaan katalis dalam reaksi adalah 

untuk meningkatkan laju dan rendemen reaksi.  Reaksi transesterifikasi secara 

umum digambarkan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Reaksi Transesterifikasi 

 

Proses transesterifikasi secara terperinci terbagi atas tiga tahap. Pertama, asam 

lemak trigliserida terurai menjadi asam lemak digliserida dan asam lemak mono-

alkil ester. Lalu asam lemak digliserida terurai kembali menjadi asam lemak 

monogliserida dan asam lemak mono-alkil ester. Dan terakhir, asam lemak 

monogliserida terurai menjadi asam lemak mono-alkil ester dan gliserol. Setiap 
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tahap dalam reaksi tersebut bersifat reversibel, dan asam lemak mono-alkil ester 

dapat juga disebut dengan biodiesel (Ye et al., 2016). Rangkaian proses di atas 

secara garis besar digambarkan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Tahap Transesterifikasi Trigliserida 

 

Seperti yang telah dipaparkan di atas, reaksi transesterifikasi membutuhkan 

adanya bantuan katalis. Terdapat dua jenis katalis yang biasa digunakan dalam 

proses transesterifikasi, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis 

homogen secara umum merupakan katalis yang memiliki fase yang sama antara 

reaktan dan produk, sedangkan katalis heterogen memiliki fase yang berbeda. 

Katalis homogen diketahui memiliki beberapa kelemahan pada saat digunakan 

dalam transesterifikasi, oleh sebab itu dewasa ini penggunaan katalis heterogen 

dalam pengolahan biodiesel melalui transesterifikasi terus dikembangkan. 

 

C. Karakterisasi Biodiesel 

 

Biodiesel yang dihasilkan dari percobaan dikarakterisasi untuk mendapatkan 

gambaran tentang karakteristik biodiesel, meliputi karakteristik fisik dan 

komposisi metil ester yang terkandung dalam biodiesel. 
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1. Karakterisasi Fisik 

 

 

a. Titik Nyala (Flash Point) 

 

 

Titik nyala adalah temperatur terendah di mana campuran senyawa dengan udara 

pada tekanan normal dapat menyala setelah ada suatu inisiasi. Analisis titik nyala 

dilakukan untuk mengetahui apakah biodiesel yang dihasilkan memenuhi standar 

SNI 7182:2015 yang ditunjukkan dalam lampiran dan layak digunakan sebagai 

bahan bakar atau tidak. Berdasarkan SNI, biodiesel memiliki titik nyala minimal 

100°C, untuk biodiesel minyak kelapa sawit titik nyalanya sebesar 140°C 

(Deshpande and Kavita, 2012) dan minyak jarak 204,7°C (Shambhu et al., 2013). 

Ada tiga macam uji untuk menentukan titik nyala dari suatu bahan bakar, yaitu: 

a. Alat uji cawan terbuka Cleveland (ASTM D 92-90) digunakan untuk 

menentukan titik nyala dari minyak, kecuali minyak yang memiliki titik nyala 

cawan terbuka di bawah 79°C. 

b. Alat uji cawan tertutup Pensky-Martens (ASTM D 92-80) digunakan untuk 

menentukan titik nyala minyak bakar, pelumas, dan suspensi padatan. 

c. Alat uji cawan tertutup Abel digunakan untuk menentukan titik nyala minyak 

yang memiliki titik nyala antara -18°C dan 71°C. 

 

b. Viskositas 

 

 

Viskositas merupakan suatu nilai yang menyatakan besarnya hambatan aliran 

suatu zat cair. Viskositas disebabkan oleh adanya gaya kohesi atau gaya tarik 

menarik antara molekul sejenis. Semakin tinggi viskositas maka semakin kental 

zat cair tersebut sehingga semakin sukar untuk mengalir (Wardan dan Zainal, 
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2003). Salah satu parameter penting dalam menentukan bahan baku mutu 

biodiesel adalah viskositas kinematis. Pada dasarnya, bahan bakar harus memiliki 

viskositas yang relatif rendah agar mudah mengalir dan teratomisasi. Jika nilai 

viskositas terlalu tinggi maka akan menyebabkan gesekan di dalam pipa semakin 

besar, kerja pompa semakin berat, penyaringannya sulit dan kemungkinan besar 

kotoran ikut mengendap, serta susah mengabutkan bahan bakar (Dyah, 2011).  

 

Biodiesel pada umumnya memiliki rentang viskositas antara 2,3- 6,0 mm
2
/s, 

untuk ester minyak sawit memiliki viskositas sebesar 4,6 mm
2
/s (Ajiwe et al., 

2003), minyak kelapa 3,03 mm
2
/s (Alamu, 2007) dan minyak jarak 4,20 mm

2
/s 

(Francis et al., 2005). 

 

c. Densitas 

 

 

Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda pada suhu 

tertentu. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa 

setiap volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi (misalnya 

besi) akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama 

yang memiliki massa jenis lebih rendah (misalnya air). Prinsip dari penentuan 

densitas biodiesel adalah perbandingan massa contoh tanpa udara pada suhu dan 

volume tertentu dengan massa air pada suhu dan vollume yang sama. 

 

2. Analisis Komposisi Biodiesel dengan Gas Chromatography Mass 

Spectrometry (GC-MS) 

 

Perangkat GC-MS pada dasarnya merupakan paduan perangkat GC, yang 

berperan untuk memisahkan komponen yang ada dalam suatu sampel, dan 
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perangkat MS yang berperan sebagai detektor. Komponen penting dalam 

kromatografi gas adalah tangki pembawa gas yang dilengkapi dengan pengatur 

tekanan, tempat injeksi sampel, kolom, detektor yang dilengkapi thermostat, 

amplifier dan rekorder. 

 

Prinsip kerja dari GC-MS yaitu molekul-molekul gas bermuatan akan diseleksi 

berdasarkan massa dan beratnya, spektrum yang didapat dari pengubahan sampel 

menjadi ion-ion yang bergerak, kemudian dipisahkan berdasarkan perbandingan 

massa terhadap muatan (m/e). Ionisasi menghasilkan fragmen-fragmen yang akan 

menghasilkan spektrum. Spektrum massa yang dihasilkan akan mempengaruhi 

sifat molekul, potensial ionisasi, titik uap, dan berfungsi sebagai alat penganalisis 

apakah tunggal, ganda, kuadropol, atau time of flight. 

 

Proses analisisnya adalah dimulai dari sampel yang diuapkan dan didorong 

menuju ruang pengion yang akan menghasilkan ion-ion bermuatan positif dan 

molekul dipisahkan dalam bentuk ionnya, ion positif masuk ke daerah 

penganalisis massa dan akibat medan magnet yang menyebabkan lintasan menjadi 

melengkung, fragmen akan bergerak cepat menuju celah keluar dengan cara 

memvariasikan potensial akselerasi atau kekuatan medan magnet yang akan 

dicatat oleh rekorder. 

 

Metode analisis dilakukan dengan membandingkan konsentrasi massa atom dari 

spektrum yang dihasilkan. Teknik spektrometri ini menggunakan prinsip 

pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen 

penyusun suatu senyawa. Contoh kromatogram biodiesel disajikan pada Gambar 3 

berikut: 
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Gambar 3. Contoh kromatogram biodiesel yang dihasilkan dari minyak  

 jarak pagar (Pangesti, 2015). 

 

 

Untuk mendukung dan mengidentifikasi senyawa pada kromatogram, maka 

kromatogram disertai dengan waktu retensi, persen relatif, dan pendugaan 

senyawa. Tabel 4merupakan contoh data yang disajikan berdasarkan kromatogram 

pada Gambar 3. 

 

Tabel 4.  Hasil analisis GCMS biodiesel biji jarak pagar 

 

No. 

Puncak 

Waktu 

Retensi 

(Menit) 

Nama 

Komponen 

Luas 

Puncak 
% Tinggi 

1 31,019 
Metil 

palmitat 
2668638 45,19 704005 

2 34,990 Metil stearat 227286 3,85 68446 

3 35,464 Metil oleat 2559727 43,34 578844 

4 36,612 Metil linoleat 450026 7,62 117247 

 

D. Katalis Transesterifikasi 

 

Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa mengalami 

perubahan secara kimiawi pada akhir reaksi, reaksi yang berlangsung dengan 

bantuan katalis secara umum dikenal dengan reaksi katalisis. Katalis dapat 

mempercepat reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivasi reaksi. Energi 

aktivasi reaksi merupakan banyaknya energi minimum yang dibutuhkan oleh 
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reaksi agar reaksi dapat berlangsung. Penurunan energi aktivasi reaksi disebabkan 

oleh terjadinya pembentukan alur atau mekanisme reaksi yang berbeda dari alur 

reaksi tanpa katalis. 

 

Secara umum, katalis memiliki tiga peranan yaitu (1) aktivitas untuk memacu laju 

reaksi (2) selektivitas atau spesifitas untuk mengarahkan suatu reaksi 

menghasilkan produk tertentu (3) stabilitas atau lifetime untuk menahan hal-hal 

yang dapat mengakibatkan terjadinya deaktivasi katalis. Sehingga untuk setiap 

reaksi yang dikatalisisnya, katalis harus memiliki ativitas kimia yang sama, serta 

selektivitas dan stabilitas yang cukup tinggi. 

 

Katalis dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni katalis homogen dan katalis 

heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa sama antara produk 

dengan reaktan, sehingga reaksi berlangsung dalam keseluruhan sistem karena 

dapat bercampur rata.  Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang memiliki 

fasa berbeda antara reaktan dan produk, sehingga dapat dipisahkan dengan 

mudah. 

 

1. Katalis Homogen 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, katalis homogen memilki fasa yang sama 

antara produk dan reaktan, sehingga daya katalitik katalis ini lebih kuat 

dibandingkan dengan katalis heterogen. Katalis homogen yang biasa digunakan 

dalam reaksi transesterifikasi dapat berupa katalis homogen asam maupun katalis 

homogen basa. Kelebihan dari katalis homogen adalah konversi reaksi yang 

dihasilkan dari proses transesterifikasi lebih besar dibandingkan dengan katalis 
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heterogen, serta tidak membutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi pada saat 

reaksi berlangsung (Setyawardhani dan Distantina, 2010). 

 

Meskipun demikian, katalis homogen memiliki beberapa kelemahan yaitu bersifat 

korosif, dapat merusak kulit, mata, dan paru-paru,mencemari lingkungan, serta 

sulit dipisahkan dari produk dan tidak dapat digunakan kembali sebagai katalis 

transesterifikasi (Widyastuti, 2007). Beberapa contoh katalis homogen yang 

sering digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah KOH (Sulaiman et al., 

2013), NaOH (Zeng and Jiangil, 2008), H2SO4(Shuit et al., 2010), dan HCl 

(Purbasari dan Silviana, 2008). Dilatarbelakangi dengan adanya beberapa 

kelemahan yang dimiliki oleh katalis homogen saat digunakan dalam proses 

transesterifikasi, maka dewasa ini dikembangkanlah penggunaan katalis heterogen 

untuk reaksi transesterifikasi dalam menghasilkan biodiesel. 

 

2. Katalis Heterogen 

 

Katalis heterogen memiliki fasa yang berbeda antara reaktan dengan produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, katalis ini mudah untuk dipisahkan dari produk yang 

dihasilkan dan memungkinkan untuk didaur ulang sehingga lebih bersifat ramah 

lingkungan. Di samping itu, katalis ini juga lebih efektif dan efisien, mudah untuk 

digunakan dalam berbagai media, tidak korosif, relatif murah, dan dapat dengan 

mudah diaktifkan untuk mendapatkan sifat katalis yang diinginkan (Moffat, 1990; 

Frenzer and Maier, 2006; Endalew et al., 2011). 

 

Pada prinsipnya terdapat dua komponen dasar penyusun katalis heterogen, yakni 

situs aktif dan penyangga. Situs aktif adalah berbagai logam transisi yang 
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memiliki orbital d kosong atau elektron tunggal yang akan disumbangkan pada 

molekul reaktan sehingga terbentuk ikatan baru dengan kekuatan ikatan tertentu 

(Campbell, 1998). Untuk situs aktif, oksida logam adalah zat yang paling umum 

digunakan, salah satu diantaranya adalah oksida logam alkali tanah misalnya CaO 

(Moholkaret.al., 2013), MgO (Sharmaet.al., 2010), dan SrO (Ali et.al., 2012). 

Sedangkan penyangga adalah zat padat yang berpori dimana situs aktif 

ditempatkan. Berbagai zat padat telah digunakan sebagai penyangga katalis 

heterogen, antara lain adalah alumina (Evangelista, et.al., 2012), zeolit (Wu et.al., 

2012), dan silika (Pandiangan and Simanjuntak, 2013). 

 

Salah satu penyangga katalis yang telah banyak digunakan dalam berbagai 

aplikasi adalah zeolit. Kelebihan zeolit adalah memiliki luas permukaan dan 

keasaman yang mudah dimodifikasi karena merupakan kristal alumina silika 

tetrahidrat berpori yang mempunyai struktur kerangka tiga dimensi terbuka yang 

mengandung kanal-kanal dan rongga-rongga yang di dalamnya terisi oleh ion-ion 

logam. Zeolit banyak dimanfaatkan sebagai absorben (logam berat, zat warna, zat 

beracun, polusi gas, cair, dan padat), penukar ion, penyaring molekular, dan 

katalis (produksi biodiesel, perengkahan). Secara umum, zeolit dibagi menjadi 

dua, yakni zeolit alami dan zeolit sintesis. 

 

E. Zeolit 

 

Pada tahun 1756, ahli mineralogi bernama A. F. Cronstedt menemukan kelompok 

mineral pertama yang ketika dipanaskan tampak seperti mendidih (timbul 

gelembung udara). Cronstedt segera menyadari bahwa efek tampak mendidih 

tersebut disebabkan oleh proses kehilangan air yang sangat cepat. Hasil 
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pengamatan terhadap mineral yang dapat menahan banyak air ini didapatkan 

bahwa hal ini dikarenakan mineral tersebut sangat berpori, dan ketika Cronstedt 

beserta ilmuwan lainnya meneliti struktur molekulnya lebih lanjut, diperoleh 

bahwa mineral tersebut memiliki kerangka molekul yang sangat terbuka. 

Cronstedt lalu menamai kelompok mineral micro-pori ini dengan sebutan zeolit 

(dari bahasa Yunani “zein” dan “lithos”, yang berarti “batu yang mendidih”). 

 

Zeolit merupakan aluminosilikat terhidrasi dari logam alkali dan alkali tanah 

dengan kerangka struktur tiga dimensi yang saling silang dan terbuka penuh, yang 

terdiri dari SiO4 dan AlO4 membentuk struktur tetrahedral. 

 

 

Gambar 4. Struktur kimia zeolit. 

 

Beberapa karakteristik yang dimilki oleh zeolit adalah sebagai berikut: 

1. Tektosilikat, yaitu struktur tiga dimensi yang terbentuk dari tetrahedral. 

Sebagian atom silika digantikan oleh aluminium, sehingga nisbah (Si+Al)/O 

= ½. (Tetrahedral biasanya dilambangkan atom-T). 

2. Kerangka struktur terbuka yang terbentuk dari tetrahedral-TO4, mengandung 

pori-pori dan rongga kosong. 

3. Kation ada untuk mengimbangi muatan negatif yang timbul akibat substitusi 

aluminium. Kation terletak di dalam pori dan rongga kosong, dan biasanya 

dapat bergerak bebas. 
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4. Di dalam rongga kosong dan pori-pori juga terdapat molekul air (air zeolit). 

Sebuah pengukuran dari porositas adalah jumlah air yang teradsorbsi. 

Molekul air juga terdapat di dalam pori-pori dan rongga kosong, pada 

kebanyakan kasus dapat dihilangkan melalui pemanasan dan readsorbsi pada 

temperatur rendah. 

5. Aturan Lowensteins menyatakan adanya sebuah batasan pada jumlah 

aluminium yang dapat disubstitusikan ke dalam kerangka struktur. Tidak ada 

Al-O-Al yang terdapat di dalam tektosilikat. Hal ini menandakan bahwa 

hanya setengah atom silikon yang dapat disubstitusikan oleh aluminium. 

Berikut adalah komposisi umumnya: 

M
n

x/nSi1-xAlxO2 · yH2O 

Hal ini berarti nisbah Si/Al lebih besar dari 1 dan x lebih kecil dari 0,5. 

Aturan ini tidak selalu berlaku. (Jika aluminium tinggi maka Si/Al=0,5). 

 

1. Zeolit Alam 

 

 

Zeolit alam adalah zeolit yang terbentuk secara alami dan terdapat sebagai mineral 

dengan komposisi yang berbeda. Ada sekitar 40 zeolit alam yang telah 

diidentifikasi selama 200 tahun terakhir. Beberapa jenis zeolit alam yang paling 

banyak ditemukan disajikan dalam Tabel5. 
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Tabel 5.  Pengelompokkan, struktur, dan sifat-sifat zeolit alam 

 

Zeolit 
Satuan Sel Utama, Struktur, 

Sistem Kristal 

Dimensi 

Rongga 

Volume 

Bebas 

Kation yang 

Dapat 

Dipertukarkan 

Kelompok 1 

Analsim (ANA) 

Na16(Al16Si32O96).16H2O 

 
Kubus 

0,16 x 

0,42 

0,18 Na, K, Ca, 

Rb, Cs 

Laumontit (LAU) 

Ca4(Al8Si36O48).16H2O 

Monoklinik 

0,40 x 

0,53 

- K, Na, Ca 

Filipsit (PHI) 

K2(Ca0,5,Na)4+ 

(Al6Si10O32).12H2O 

Monoklinik 

0,38 x 

0,38 

0,31 Na, K, Ca 

Kelompok 2 

Erionit (ERI) 

NaK2MgCa1,5(Al8Si28O72) 

.28H2O 

 
Heksagonal 

0,36 x 

0,52 

0,35 K, Na, Ca, 

Mg 

Kelompok 3 

Zeolit A  - 0,47 - 

Kelompok 4 

Kabasit (CHA) 

Ca2(Al4Si8O24).12H2O 

 
Heksagonal 

0,38 x 

0,38 

0,47 Na, Ca, K 
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Tabel 5. Lanjutan     

Kelompok 5 

Natrolit (NAT) 

Na16[(AlO2)16(SiO2)24] 

.16H2O 

 
Orto-rombik 

0,25 x 

0,41 

0,23 Na, K, Ca 

Kelompok 6 

Mordenit (MOR) 

Na3KCa2(Al8Si40O96) 

.28H2O 

 
Orto-rombik 

0,65 x 

0,70 

0,28 Na, Ca, K 

Kelompok 7 

Heulandit (HEU) 

(Na,K)Ca4(Al9Si27O72) 

.24H2O 

Monoklinik 

0,44 x 

0,72 

0,39 Na, K, Ca, 

Sr, Ba 

Klinoptilolit (CLI) 

(Na,K)6(Al6Si30O72) 

.20H2O 

 
Monoklinik 

0,44 x 

0,72 

0,34 Na, K, Ca, 

Sr, Ba 

 

Sumber: Breck, 1974 

 

Zeolit secara alami terbentuk sebagai hasil dari reaksi kimia antara kaca vulkanik 

dan air garam. Suhu yang sesuai untuk reaksi secara alami berkisar antara 27°C 

hingga 55°C dengan pH antara 9 dan 10. Namun, alam membutuhkan 50 sampai 

50.000 tahun untuk menyelesaikan reaksi dan sangat jarang mendapatkan fase-

murni zeolit. Jenis zeolit yang terbentuk terkontaminasi dengan berbagai macam 
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mineral seperti Fe
2+

, kuarsa, SO
4-

, zeolit lainnya dan kaca amorf. Adanya 

pengotor tersebut dapat mengurangi aktivitas zeolit sebagai katalis, sehingga 

dewasa ini studi mengenai zeolit sintetik terus dikembangkan. 

 

2. Zeolit Sintetik 

 

Zeolit sintetik adalah zeolit yang secara rekayasa dibuat sedemikian rupa agar 

didapatkan material dengan karakter yang lebih baik dari zeolit alam.  Dengan 

perkembangan penelitian, dewasa ini telah dikenal beragam zeolit sintetik, dan 

beberapa di antaranya disajikan dalam Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Rumus kimia beberapa jenis zeolit sintetik 

 

Zeolit Rumus Kimia 

Zeolit A Na2O.Al2O3.2SiO2.4,5H2O 

Zeolit N-A (Na, TMA)2O.Al2O3.4,8SiO2.7H2O TMA – (CH3)4N
+
 

Zeolit H K2O.Al2O3.2SiO2.4H2O 

Zeolit L (K2Na2)O.Al2O3.6SiO2.5H2O 

Zeolit X Na2O.Al2O3.2,5SiO2.6H2O 

Zeolit Y Na2O.Al2O3.4,8SiO2.8,9H2O 

Zeolit P Na2O.Al2O3.2-5SiO2.5H2O 

Zeolit O (Na, TMA)2O.Al2O3.7SiO2.3,5H2O TMA – (CH3)4N
+
 

Zeolit Ω (Na, TMA)2O.Al2O3.7SiO2.5H2O TMA – (CH3)4N
+
 

Zeolit ZK-4 0,85Na2O.0,15(TMA)2O.Al2O3.3,3SiO2.6H2O 

Zeolit ZK-5 

ZSM-5 

(R,Na2)O.Al2O3.4-6SiO2.6H2O 

(Na,TPA)3[(AlO2)3(SiO2)93].16H2O 

 

Sumber : (Georgiev, 2009) 

Zeolit sintetik sangat tergantung pada jumlah Si dan Al, sehingga dapat dibedakan 

menjadi beberapa kelompok, yakni: (1) Zeolit sintetik dengan kadar Si rendah, 

dengan perbandingan Si/Al = 1-1,5. Zeolit jenis ini berpori, mengandung banyak 

aluminium, dan mempunyai nilai ekonomis tinggi karena efektif untuk pemisahan 

dengan kapasitas besar. Volume porinya dapat mencapai 0,5 cm
3
 tiap cm

3
 volume 
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zeolit. Contoh zeolit ini adalah zeolit A dan X. (2) Zeolit sintetik dengan kadar Si 

sedang, dengan nisbah Si/Al= 2,5. Contoh zeolit sintetik jenis ini adalah zeolit 

Mordenit, Erionit, Klinoptilolit, dan Zeolit Y. (3) Zeolit sintetik dengan kadar Si 

tinggi, dengan perbandingan nisbah Si/Al= 10-100, bakhan lebih. Zeolit jenis ini 

sangat higroskopis dan mudah menyerap molekul non polar sehingga baik untuk 

digunakan sebagai katalisator asam untuk hidrokarbon. Contoh zeolit ini adalah 

ZSM-5. 

 

Seperti penjelasan sebelumnya, prinsip dasar dari produksi zeolit sintetik adalah 

komponennya yang terdiri dari silika dan alumina. Berdasarkan komposisi 

tersebut, berbagai penelitian dalam menghasilkan zeolit sintetik telah dilakukan 

dan difokuskan pada dua aspek, yakni bahan baku dan metode preparasi. 

Umumnya, zeolit sintetik diproduksi dari bahan baku berupa senyawa silika yang 

mudah larut dalam air seperti tetra methyl ortho silicate (TMOS) dan tetra ethyl 

ortho silicate (TEOS), sedangkan untuk senyawa alumina didapatkan dari alumina 

nitrat (Wang et al., 2010) dan alumunium  klorida (Dirdianti, 2011). Dari bahan 

baku tersebut, zeolit dapat dibuat dengan metode sol-gel. 

 

Bahan baku lain yang telah dimanfaatkan adalah fume silika (Tomiyama et al., 

2003; Barrault et al., 2002) dan alumino silikat (Dirdianti, 2011), dengan 

menggunakan metode hidrotermal (Wustoni, 2011). Teknik lainnya adalah 

microwave, di mana gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 300 MHz – 

300 GHz dialirkan ke dalam campuran larutan aluminat dan silikat sampai 

terbentuk campuran zeolit yang homogen (Usthofa dan Lukman, 2010). 
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Namun, bahan baku dan metoda sintesis yang telah disebutkan di atas memiliki 

beberapa kelemahan, di antaranya adalah bahan baku silika TEOS dan TMOS 

adalah produk impor dengan harga mahal, metode preparasi zeolit dengan 

hidrotermal memerlukan waktu dan banyak bahan kimia yang terbuang, dan 

teknik pembuatan zeolit dengan microwave masih dipertanyakan mengenai 

keamanan dan efek kesehatan bagi pengguna karena tingginya frekuensi yang 

digunakan (Conner,2004). 

 

Sehubungan dengan bahan baku dan metode preparasi yang dijelaskan di atas, 

penelitian ini digagas untuk menghasilkan zeolit sintetik dari bahan baku sekam 

padi dengan metode elektrokimia.  Penggunaan metode ini didasarkan pada dua 

latar belakang yakni pemanfaatan silika sekam padi dan pemanfaatan logam 

aluminium. 

 

Wang and Chen (2015) menggunakan zeolit beta bersilika tinggi dalam 

transesterifikasi triolein pada suhu 65°C selama 1 jam dengan perbandingan 

metanol:triolein:katalis yakni 15:1:1 menghasilkan konversi biodiesel sebesar 

90%.  Sedangkan Wu et al. (2012) mengubah minyak kacang kedelai menjadi 

biodiesel menggunakan katalis campuran NaO dengan zeolit NaY menghasilkan 

konversi biodiesel sebesar 95%, di mana reaksi dilakukan pada suhu 65°C selama 

3 jam dengan jumlah katalis seberat 3% dari massa minyak.  Dan berdasarkan 

penelitian Al-Jammal et al. (2015) menghasilkan konversi biodiesel sebesar 

96,7% dengan bahan baku minyak biji matahari sisa yang ditransesterifikasi 

menggunakan katalis KOH/TZT pada suhu 50°C selama 2 jam. 
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F. Elektrosintesis 
 

 

Salah satu pemanfaatan metode elektrokimia adalah elektrosintesis. Meskipun 

terbilang masih relatif terbatas, ada beberapa contoh senyawa organik yang telah 

disintesis dengan metode ini, seperti yang dilakukan oleh Wu et al. (2012) yang 

berhasil mensintesis organik karbonat dari CO2 dengan alkohol di bawah kondisi 

galvanistik pada suhu kamar dan tekanan normal dalam DMF/MeCN tanpa 

penambahan katalis.  Di samping senyawa organik, senyawa anorganik juga dapat 

dihasilkan dengan metode elektrosintesis terutama bahan-bahan atau senyawa 

berbasis logam, seperti komposit PANI-Nano TiO2 sebagai pelapis anti korosi 

yang berhasil dielektrosintesis dari anilin dalam larutan asam oksalat mengandung 

nano TiO2 menggunakan voltametrik siklik (Karpakam et al., 2011). 

 

Pada penelitian ini zeolit sintetik dihasilkan dengan metode elektrosintesis 

menggunakan sol silika sekam padi yang dilarutkan dalam larutan NaOH, dan 

batangan logam aluminium sebagai anoda dan katoda. Pembuatan zeolit sintetik 

dengan metode elektrosintesis secara garis besar dapat dijelaskan pada Gambar 5 

dan Gambar 6. 
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Gambar 5. Mekanisme pembentukan zeolit dalam reaktor elektrosintesis. 

 

 

 

Katoda :  2H2O(l)  +  2e
-
 →  H2(g)  +  2OH

-
 

Anoda :  Al(s)   →  Al
3+

(aq)  +  3e
-
 

 

 

 

 

Sumber Tegangan DC 

(1) 

(2) 

(3) 



32 

 

Gambar 6. Mekanisme reaksi pembuatan zeolit sintetik dengan ekstraksi NaOH  

  dan elektrosintesis. 

 

 

Pada tahap 1 silika sekam padi diekstraksi dalam larutan alkali NaOH hingga 

mendidih. Filtrat yang dihasilkan lalu ditambahkan HNO310% hingga menjadi gel 

pada pH 7. Gel silika yang terbentuk kemudian dicuci hingga bersih, dikeringkan 

dan dihaluskan. Serbuk silika dilarutkan kembali dengan NaOH kemudian 

dielektrosintesis menggunakan batangan logam alumunium sebagai anoda dan 

katoda. Pada tahap 2 reaksi yang terjadi pada katoda dihasilkan gas hidrogen dan 

di anoda melepaskan ion Al
3+

. Ion Al
3+

 akan bereaksi dengan sol silika 

membentuk senyawa alumina silikat (tahap 3). Dengan mensintesis pada pH dan 

potensial tetap, dan waktu elektrosintesis yang berbeda, maka akan dihasilkan 

zeolit sintetik yang beragam (tahap 4). 

 

G. Karakterisasi Katalis Zeolit 

 

1. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

 

XRD merupakan metode analisa nondestruktif yang didasarkan pada pengukuran 

radiasi sinar-X yang terdifraksi oleh bidang kristal ketika terjadi interaksi antara 

suatu materi dengan radiasi elektromagnetik sinar X. Suatu kristal memiliki kisi 

(4) 
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kristal tertentu dengan jarak antar bidang kristal (d) spesifik juga sehingga bidang 

kristal tersebut akan memantulkan radiasi sinar X dengan sudut-sudut tertentu. 

 

Prinsip dari alat XRD (X-ray powder diffraction) adalah sinar X yang dihasilkan 

dari suatu logam tertentu memiliki panjang gelombang tertentu, sehingga dengan 

memvariasi besar sudut pantulan maka terjadi pantulan elastis yang dapat 

dideteksi. Karakterisasi sampel dengan metode XRD didasarkan pada interaksi 

sinar-X dan sampel, seperti ditunjukkan dalam Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Peristiwa difraksi sinar-X. 

 

Dalam Gambar 7 di atas, d menyatakan jarak antar kisi kristal, A, B, daan C 

merupakan berkas sinar-X dengan panjang gelombang = λ, dan  mengenai sampel 

dengan sudut datang = θ, A‟, B‟, dan C‟ merupakan sinar-X yang dipantulkan 

degan sudut pantul = θ. Dari peristiwa tersebut, Bragg menurunkan hubungan 

kuantitatif antara panjang gelombang dan karakteristik sampel, yang dikenal 

sebagai Hukum Bragg, dan secara matematis dituliskan sebagai berikut: 

n λ = 2d sin θ 

di mana (n) adalah bilangan bulat yang menyatakan urutan pantulan. 
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Berdasarkan Hukum Bragg, jika seberkas sinar X di jatuhkan pada sampel kristal, 

maka bidang kristal itu akan membiaskan sinar X yang memiliki panjang 

gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar yang 

dibiaskan akan ditangkap oleh detektor kemudian diterjemahkan sebagai sebuah 

puncak difraksi. Makin banyak bidang kristal yang terdapat dalam sampel, makin 

kuat intensitas pembiasan yang dihasilkannya. 

 

Seberkas sinar-X dengan panjang gelombang λ (cahaya monokromatik) jatuh pada 

struktur geometris atom atau molekul dari sebuah kristal pada sudut datang θ. Jika 

beda lintasan antara sinar yang dipantulkan dari bidang yang berturut-turut 

sebanding dengan n panjang gelombang, maka sinar tersebut mengalami difraksi. 

Peristiwa difraksi mungkin terjadi karena jarak antaratom dalam kristal dan 

molekul berkisar antara 0,15 hingga 0,4 nm, yang bersesuaian dengan spektrum 

gelombang elektromagnet pada kisaran panjang gelombang sinar-X dengan energi 

foton antara 3 hingga 8 keV. Sesuai dengan Hukum Bragg, dengan memvariasi 

sudut θ diperoleh lebar antar celah yang berbeda dalam bahan polikristalin. 

Kemudian, posisi sudut dan intensitas puncak hasil difraksi digrafikkan dan 

diperoleh pola yang merupakan karakteristik sampel. Setiap kristal memiliki pola 

XRD yang berbeda satu sama lain yang bergantung pada struktur internal bahan. 

Pola XRD ini merupakan karateristik dari masing-masing bahan sehingga disebut 

sebagai „fingerprint‟ dari suatu mineral atau bahan kristal. 

 

Metode difraksi sinar X adalah salah satu cara untuk mempelajari keteraturan 

atom atau molekul dalam suatu struktur tertentu. Hal ini karena difraksi sinar X 

memberikan ilustrasi bahwa secara prinsip sifat-sifat gelombang sinar X dan 
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interaksinya dengan material dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi keadaan 

mikroskopik material-material yang memiliki keteraturan susunan atom. Teknik 

ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara 

menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. 

Keuntungan utama penggunaan sinar X dalam karakterisasi material adalah 

kemampuan penetrasinya, sebab sinar X memiliki energi sangat tinggi akibat 

panjang gelombangnya yang pendek. 

 

Difraksi sinar X dapat memberikan informasi tentang struktur sampel, termasuk 

tentang keadaan amorf dan kristalin. Pola hamburan sinar X juga dapat 

memberikan informasi tentang konfigurasi rantai dalam kristal, perkiraan ukuran 

kristal, dan perbandingan daerah kristalin dengan daerah amorf dalam sampel 

polimer. XRD dapat juga digunakan untuk mengukur macam-macam keacakan 

dan penyimpangan kristal, karakterisasi material kristal, identifikasi mineral-

mineral yang berbutir halus seperti tanah liat, dan penentuan dimensi-dimensi sel 

satuan. Dengan teknik-teknik yang khusus, XRD dapat digunakan untuk 

mendapatkan data kuantitatif tentang struktur kristal dengan menggunakan 

metode Rietveld refinement. 

 

2.   Scanning Electron Microscopy Spectroscopy (SEM) 

 

 

Alat SEM (Scanning Electron Microscope) memiliki kegunaan dalam melakukan 

karakterisasi material yang heterogen pada permukaan bahan skala mikrometer 

atau bahan submikrometer.  Pada SEM dapat diamati karakteristik bentuk, 

struktur, serta distribusi pori pada permukaan bahan.  Prinsip kerja alat ini adalah 

sumber elektron dari filament yang terbuat dari tungsten memancarkan berkas 
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elektron. Apabila elektron tersebut berinterkasi dengan bahan (specimen) maka 

akan menghasilkan elektron sekunder dan sinar-X karakteristik.Scanning pada 

permukaan bahan yang dikehendaki dapat dilakukan dengan mengatur scanning 

generator dan scanning coils. Elektron sekunder hasil interaksi antara elektron 

dengan permukaan specimen ditangkap oleh detektor SE (Secondary Electron) 

yang kemudian diolah dan diperkuat oleh amplifier dan kemudian divisualisasikan 

dalam monitor sinar katoda (CRT) (Smallman, 2000). Skema dasar SEM disajikan 

pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Skema alat Scanning Electron Microscopy (Smallman, 2000) 

 

Setiap jumlah sinar yang dihasilkan dari CRT dihubungkan dengan jumlah target, 

jika terkena berkas elektron bereneri tinggi dan menembus permukaan target, 

maka terjadi ionisasi atom dari cuplikan padatan. Elektron bebas ini tersebar 

keluar dari aliran sinar utama, sehingga tercipta lebih banyak elektron bebas, 

dengan demikian energinya habis lalu melepaskan diri dari taget. Elektron ini 
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kemudian dialirkan ke unit demagnifikasi dan dideteksi oleh detektor dan 

selanjutnya dicatat sebagai suatu foto (Wagiyo, 1997). 

 

Struktur suatu material dapat diketahui dengan cara melihat interaksi yang terjadi 

jika suatu specimen padat dikenai berkas elektron. Berkas elektron yang jatuh 

tersebut sebagian akan dihamburkan sedang sebagian lagi akan diserap dan 

menembus specimen. Bila specimen cukup tipis, sebagian besar ditransmisikan 

dan beberapa elektron dihamburkan secara tidak elastis. Interaksi dengan atom 

dalam specimen menghasilkan pelepasan elektron energi rendah, foton sinar-X 

dan elektron auger, yang semuanya dapat digunakan untuk mengkarakterisasi 

material. Berikut ini adalah gambaran mengenai hamburan elektron-elektron 

apabila mengenai specimen disajikan pada Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 9. Hamburan elektron yang jatuh pada lembaran tipis (Smallman, 2000) 

 

 

Interaksi antara elektron dengan atom pada sampel akan menghasilkan pelepasan 

elektron dengan energi rendah, foton sinar-X, dan elektron auger, yang seluruhnya 

dapat digunakan untuk mengkarakterisasi material. Elektron sekunder adalah 

elektron yang dipancarkan dari permukaan kulit atom terluar yang dihasilkan dari 
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interaksi berkas elektron jauh dengan padatan sehingga mengakibatkan terjadinya 

loncatan elektron yang terikat lemah dari pita konduksi. Elektron auger adalah 

elektron dari kulit orbit terluar yang dikeluarkan dari atom ketika elektron tersebut 

menyerap energi yang dilepaskan oleh elektron lain yang jatuh ke tingkat eneri 

yang lebih rendah (Smallman, 2000). 

 

3. X-Ray Fluorescence (XRF) 

 

XRF merupakan teknik analisa non-destruktif yang digunakan untuk identifikasi 

serta penentuan konsentrasi elemen yang ada pada padatan, bubuk, ataupun 

sample cair.  XRF mampu mengukur elemen dari berilium (Be) hingga uranium 

pada level trace element, bahkan di bawah level ppm.  Secara umum, XRF 

spektrometer mengukur panjang gelombang komponen material secara individu 

dari emisi flourosensi yang dihasilkan sampel saat diradiasi dengan sinar-X 

(PANalytical, 2009). 

 

XRF merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia beserta 

konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sampel dengan 

menggunakan metode spektrometri. XRF umumnya digunakan untuk menganalisa 

unsur dalam mineral atau batuan. Analisis unsur dilakukan secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis jenis unsur 

yang terkandung dalam bahan dan analisis kuantitatif dilakukan  untuk 

menentukan konsentrasi unsur dalam bahan. 

 

Analisis menggunakan XRF dilakukan berdasarkan identifikasi dan pencacahan 

karakteristik sinar-X yang terjadi akibat efek fotolistrik. Efek fotolistrik terjadi 
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karena electron dalam atom target pada sample terkena sinar berenergi tinggi 

(radiasi gamma, sinar-X) yang dijelaskan pada Gambar 10. 

 
 

Gambar 10. Skema kerja alat XRF 

 

Proses yang terjadi di atas adalah sebagai berikut: 

1.  Elektron di kulit K terpental keluar dari atom akibat dari radiasi sinar X yang 

datang. Akibatnya, terjadi kekosongan/vakansi elektron pada orbital (A). 

2.  Elektron dari kulit L atau M “turun” untuk mengisi vakansi tersebut disertai 

oleh emisi sinar X yang khas dan meninggalkan vakansi lain di kulit L atau M 

(B). 

3.  Saat ruang kosong terbentuk di kulit L, elektron dari kulit M atau N “turun” 

untuk mengisi ruang kosong tersebut sambil melepaskan Sinar X yang khas (C). 

4.  Spektrometri XRF memanfaatkan sinar-X yang dipancarkan oleh bahan yang 

selanjutnya ditangkap detector untuk dianalisis kandungan unsur dalam bahan(D). 

 

Hasil analisis kualitatif ditunjukkan dalam bentuk spektrum yang menggambarkan 

komposisi unsur yang terkandung dalam suatu bahan sesuai dengan energi 

karakteristik sinar-x masing-masing unsur, sedang analisis kuantitatif dihitung 

menggunakan metode komparatif. 
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4. Particle Size Analyzer (PSA) 

 

Karakterisasi menggunakan PSA digunakan untuk mengetahui ukuran partikel 

dan distribusi dari katalis yang disintesis. PSA menggunakan metode Dinamyc 

Light Scattering (DLS) yang memanfaatkan hamburan inframerah. Hamburan 

inframerah ditembakkan oleh alat ke sampel sehingga sampel akan bereaksi 

menghasilkan gerak Brown (gerak acak dari partikel yang sangat kecil dalam 

cairan akibat dari benturan dengan molekul-molekul yang ada dalam zat cair). 

Gerak inilah yang kemudian di analisis oleh alat, semakin kecil ukuran molekul 

maka akan semakin cepat gerakannya. 

 

Pengukuran partikel dengan PSA biasanya menggunakan metode basah. Metode 

basah memakai media pendispersi untuk mendispersikan material uji. Metode ini 

dinilai lebih akurat jika dibandingkan dengan metode kering ataupun pengukuran 

partikel dengan metode ayakan dan analisa gambar, terutama untuk sampel-

sampel dalam orde nanometer dan submicron yang biasanya memiliki 

kecenderungan aglomerasi yang tinggi. Hal ini disebabkan partikel yang 

didispersikan ke dalam media sehingga partikel tidak saling beraglomerasi 

(menggumpal). Dengan demikian, ukuran partikel yang terukur adalah ukuran 

dari single particle. Selain itu, hasil pengukuran dalam bentuk distribusi, sehingga 

hasil pengukuran dapat diasumsikan sudah menggambarkan keseluruhan kondisi 

sampel. 
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5. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

Fourier Tansform Infrared Spectroscopy (FTIR) adalah sebuah teknik yang 

digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah dari absorbansi, emisi, 

fotokonduktivitas atau Raman Scattering dari sampel padat, cair dan gas. FTIR 

digunakan untuk mengamati interaksi molekul dengan menggunakan radiasi 

elektromagnetik.  FTIR dapat digunakan untuk menganalisa senyawa organik dan 

anorganik. Selain itu, FTIR juga dapat digunakan untuk analisa kualitatif meliputi 

analisa gugus fungsi (adanya „peak‟ dari gugus fungsi spesifik) beserta polanya 

dan analisa kuantitatif dengan melihat kekuatan absorbsi senyawa pada panjang 

gelombang tertentu. Jadi, dengan menggunakan FTIR maka beberapa informasi 

dapat kita peroleh seperti mengidentifikasi material yang belum diketahui, 

menentukan kualitas dari sampel, dan menentukan jumlah komponen di dalam 

campuran. 

 

Daerah inframerah dibagi menjadi 3 bagian, yakni: (1) Daerah inframerah dekat: λ 

= 0,75 - 2,5 µm, bilangan gelombang = 13.000 - 4.000 cm
-1

 (2) Daerah inframerah 

sedang: λ = 2,5 - 50 µm, bilangan gelombang = 4.000 - 200 cm
-1

 (3) Daerah 

inframerah jauh: λ = 50 - 1.000 µm, bilangan gelombang = 200 - 10 cm
-1

. Dari 

pembagian daerah inframerah tersebut, daerah panjang gelombang yang 

digunakan adalah pada daerah inframerah pertengahan, yaitu pada panjang 

gelombang 2,5 – 50 µm atau pada bilangan gelombang 4.000 – 200 cm
-1

 . Daerah 

tersebut cocok untuk perubahan energi vibrasi dalam molekul. Daerah inframerah 

jauh (400-10 cm
-1

), berguna untuk molekul yang mengandung atom berat, seperti 

senyawa anorganik tetapi lebih memerlukan teknik khusus percobaan.  Setiap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_anorganik
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molekul memiliki harga energi tertentu. Bila suatu senyawa menyerap energi dari 

sinar infra merah, maka tingkatan energi di dalam molekul itu akan tereksitasi ke 

tingkatan energi yang lebih tinggi. Sesuai dengan tingkatan energi yang diserap, 

maka yang akan terjadi pada molekul itu adalah perubahan energi vibrasi yang 

diikuti dengan perubahan energi rotasi. 

 

Prinsip kerja spektroskopi FTIR adalah adanya interaksi energi dengan materi. 

Misalkan dalam suatu percobaan berupa molekul senyawa kompleks yang 

ditembak dengan energi dari sumber sinar yang akan menyebabkan molekul 

tersebut mengalami vibrasi. Sumber sinar yang digunakan adalah keramik, yang 

apabila dialiri arus listrik maka keramik ini dapat memancarkan infrared. Vibrasi 

dapat terjadi karena energi yang berasal dari sinar infrared tidak cukup kuat untuk 

menyebabkan terjadinya atomisasi ataupun eksitasi elektron pada molekul 

senyawa yang ditembak dimana besarnya energi vibrasi tiap atom atau molekul 

berbeda tergantung pada atom-atom dan kekuatan ikatan yang 

menghubungkannya sehingga dihasilkan frekuensi yang berbeda pula.Skema alat 

FTIR dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Skema alat Fourier Transform Infra Red 
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Pada skema, sumber (source) akan memancarkan berkas radiasi sinar infra merah 

dengan berbagai panjang gelombang. Radiasi ini selanjutnya dilewatkan melalui 

monokromator untuk mendapatkan radiasi dengan panjang gelombang tertentu 

(tunggal), dan berkas sinar inilah yang dilewatkan melalui pembagi (chopper) 

yang berperan untuk membagi sinar menjadi dua berkas. Berkas pertama 

diteruskan ke sampel dan berkas kedua akan diteruskan ke sebuah cermin yang 

akan memantulkan berkas sinar yang tidak diserap oleh blanko melalui cermin 

bercelah, sehingga kedua berkas menjadi satu. Berkas sinar inilah yang akhirnya 

diteruskan ke detektor, dan selanjutnya masuk ke pengolah data menghasilkan 

spektrum. 

 

FTIR digunakan untuk melakukan analisa kualitatif yaitu untuk mengetahui ikatan 

kimia yang dapat ditentukan dari spektra vibrasi yang dihasilkan oleh suatu 

senyawa pada panjang gelombang tertentu. Selain itu digunakan juga untuk 

analisa kuantitatif yaitu melakukan perhitungan tertentu dengan menggunakan 

intensitas. Karakterisasi menggunakan FTIR dapat dilakukan dengan menganalisis 

spektra yang dihasilkan sesuai dengan puncak-puncak yang dibentuk oleh suatu 

gugus fungsi, karena senyawa tersebut dapat menyerap radiasi elektromagnetik 

pada daerah inframerah dengan panjang gelombang antara 2,5 – 50 µm. 

 

Khusus untuk katalis, FTIR digunakan juga untuk identifikasi jenis situs asam 

yang ada dalam katalis yang telah mengadsorpsi basa adsorbat (Seddigi, 2003).  

Dari spektra yang dihasilkan dari FTIR, jenis situs asam (Brønsted-Lowry atau 

Lewis) yang terdapat pada katalis dapat diketahui melalui puncak-puncak serapan 

yang dihasilkan dari interaksi basa adsorbat dengan situs-situs asam tersebut.  
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Pada penggunaan piridin sebagai basa adsorbat, situs asam Brønsted-Lowry akan 

ditandai dengan puncak serapan pada bilangan-bilangan gelombang 1485 – 1500, 

~1620, dan ~1640 cm
-1

.  Sedangkan untuk situs asam Lewis puncak puncak 

muncul akibat terbentuknya ikatan koordinasi antara ikatan C-C dengan kompleks 

piridin dan ditandai oleh puncak-puncak serapan pada bilangan gelombang 1447 – 

1460, 1488- 1503, ~1580, dan 1600 – 1633 cm
-1

(Tanabe, 1981). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan yaitu pada bulan Desember 2016 

sampai April 2017, bertempat di Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik Jurusan 

Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  

Analisis flash point dan densitas produk transesterifikasi dilakukan di 

Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik Universitas Lampung, sedangkan analisis 

viskositas dilakukan di SMK SMTI Bandar Lampung.  Analisis GC-MS 

dilakukan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.  Analisis SEM dilakukan di 

Universitas Negeri Malang, analisis XRD dilakukan di Badan Tenaga Nuklir 

Nasional, dan analisis XRF bertempat di Universitas Negeri Padang.  Sedangkan 

analisis PSA dilakukan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 

Pertanian Bogor dan FTIR dilakukan di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat-alat  

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Scanning Electron 

Microscope Spectroscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), X-Ray Fluorescence 

(XRF), Particle Size Analyzers (PSA), Fourier Transform Infra Red (FTIR), Gas 
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Chromathography-Mass Spectroscopy (GC-MS), viskometer kinematik NDJ-8S, 

piknometer, perangkat elektrokimia, penangas, magnetic stirrer, oven, 

thermometer, dan peralatan gelas. 

 

2. Bahan-Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sekam padi, larutan 

HNO3 10%, akuades, indikator universal, kertas saring, metanol, larutan NaOH 

1,5%, batangan alumunium, minyak kelapa sawit, dan minyak jarak pagar. 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

1. Preparasi Minyak Jarak Pagar 

 

Buah jarak pagar dijemur hingga kering, dikupas kulitnya, lalu dipisahkan dari 

bijinya.  Biji jarak pagar kemudian digiling dengan mesin press untuk diambil 

minyaknya.  Hasil press selanjutnya disaring untuk memisahkan minyak dengan 

padatan daging biji jarak pagar.  Minyak jarak pagar siap untuk proses 

transesterifikasi. 

 

2. Ekstraksi Silika Sekam Padi 

 

Tahap ekstraksi silika diawali dengan merendam sekam padi dalam air panas 

selama 2 jam untuk menghilangkan pengotor.  Lalu sekam padi dipisahkan, yakni 

antara sekam padi yang mengambang di permukaan air, yang memiliki kualitas 

kurang baik, dengan sekam padi yang terendam di bagian bawah, yang 

mengandung silika.  Sekam padi yang mengandung silika kemudian dicuci 

kembali secara berulang dengan air panas untuk menghilangkan pengotor yang 
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diperkirakan masih menempel pada permukaan sekam padi.  Sekam padi yang 

telah bersih selanjutnya dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari.  

Tahap berikutnya yakni merendam 50 gram sekam padi yang telah bersih dan 

kering dalam 500 mL HNO3 1M dan didiamkan selama 24 jam.  Proses ini 

bertujuan untuk menghilangkan lignin yang ada pada sekam padi sehingga proses 

ekstraksi lebih maksimal dan silika yang didapat lebih banyak.  Sekam padi 

kemudian dicuci hingga bersih dan tidak berbau asam, dan dikeringkan.  Sekam 

padi yang telah kering kemudian diekstrak dalam 500 mL larutan NaOH 1,5% dan 

dipanaskan sampai mendidih selama 30 menit.  Sampel kemudian disaring dan 

filtrat yang mengandung silika terlarut ditampung.  Untuk mengendapkan silika, 

filtrat ditambahkan dengan larutan asam HNO3 10% secara perlahan hingga 

menjadi gel dan pH mencapai 7,0.  Gel silika kemudian didiamkan selama 24 jam 

pada suhu kamar lalu disaring dan dicuci dengan akuades panas hingga bersih.  

Silika gel yang telah bersih dan bebas dari pengotor kemudian dikeringkan dalam 

oven pada suhu 110°C selama 24 jam dan dihaluskan. 

 

3. Pembuatan Zeolit dengan Metode Elektokimia 

 

Tahap awal proses ini adalah pembuatan sol silika dengan cara melarutkan 20 

gram silika sekam padi hasil ekstraksi yang telah halus ke dalam 600 mL larutan 

NaOH 1,5% sambil diaduk menggunakan hot plate stirrer hingga larut sempurna.   

Sol silika kemudian digunakan untuk membuat zeolit dengan proses elektrolisis.  

Tahap ini diawali dengan mencampurkan 600 mL sol silika dengan 1.400 mL 

akuades di dalam reaktor elektrolisis.  Sol silika lalu diaduk menggunakan hot 

plate stirrer dan diasamkan dengan larutan HNO3 10% sedikit demi sedikit 



48 

sampai mencapai pH 7,0.  Kemudian batangan alumunium ditempatkan ke dalam 

reaktor sebagai anoda dan katoda dan dielektrolisis pada potensial 6 volt dengan 

variasi waktu 1, 2 dan 3 jam pada masing-masing potensial.  Zeolit yang terbentuk 

kemudian disaring dan dikeringkan pada suhu 110°C selama 24 jam untuk 

menghilangkan air yang masih terkandung di dalamnya.  Setelah kering, zeolit 

digerus dan diayak dengan ayakan berukuran 200 mesh.  Rancangan alat untuk 

proses elektrolisis zeolit dapat diberikan pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Reaktor elektrokimia 

 

Sebelum digunakan, zeolit terlebih dahulu dikalsinasi.  Proses kalsinasi dilakukan 

dengan menggunakan tanur Lento 3508 yang suhunya dapat diatur sesuai dengan 

yang diinginkan.  Kalsinasi masing-masing katalis dilakukan pada suhu 600, 700, 

800, dan 900°C selama 6 jam.  Setelah proses selesai, tanur dimatikan dan 

dibiarkan hingga mencapai suhu kamar kembali.  Katalis kemudian dikeluarkan 

dari tanur. 

 

4. Uji Aktivitas Katalis 

 

Untuk mengetahui apakah zeolit yang dihasilkan memiliki unjuk kerja sebagai 

katalis, maka zeolit yang diperoleh dari metode elektrosintesis selanjutnya 
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diujicobakan pada reaksi transesterifikasi minyak kelapa.  Hal ini karena biodiesel 

yang dihasilkan dari minyak kelapa dapat dideteksi secara langsung dari bau yang 

ditimbulkan.  Zeolit yang digunakan pada proses transesterifikasi minyak kelapa 

ini adalah zeolit sintetik yang telah dikalsinasi pada suhu 600°C.  Untuk proses 

transesterifikasi, sebanyak 25 mL  minyak kelapa dicampur dengan 50 mL 

metanol dan katalis sebanyak 10% dari berat minyak.  Campuran direfluks secara 

kontinyu menggunakan hot plate stirrer pada suhu 70°C selama 3 jam.  Setelah 3 

jam, proses refluks dihentikan.  Selanjutnya, hasil refluks didinginkan hingga 

mencapai suhu kamar dan disaring dengan kertas saring ke dalam corong pisah 

untuk memisahan dari katalis yang tidak terlarut.  Hasil refluks tersebut dibiarkan 

selama 24 jam agar terjadi pemisahan antara biodiesel dengan minyak yang 

tersisa.  Rancangan proses reaksi transesterifikasi disajikan pada Gambar 13. 

 

 
 

Gambar 13. Proses reaksi transesterifikasi 

 

Jika katalis tersebut aktif, maka akan digunakan untuk transesetrifikasi minyak 

kelapa sawit dan minyak jarak pagar.  Untuk kedua jenis minyak nabati ini, 
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pecobaan juga dilakukan untuk mempelajari pengaruh suhu kalsinasi katalis 

terhadap unjuk kerja reaksi transesterifikasi.  

 

5. Karakterisasi Produk Transesterifikasi (Biodiesel) 

 

Untuk menguji kelayakan biodiesel sebagai bahan bakar aplikasi, sampel hasil 

transesterifikasi dianalisis untuk menentukan beberapa parameter teknis meliputi 

titik nyala (flash point), viskositas, dan densitas berdasarkan SNI 7182:2015 yang 

ditunjukkan dalam lampiran.  Selain itu, karakterisasi biodiesel untuk 

mengidentifikasi komponen-komponen penyusun sampel dilakukan dengan 

menggunakan Gas Chromatrography Mass Spectrometry (GC-MS). 

 

a. Analisis Titik Nyala (Flash Point) 

 

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

1. Sampel dimasukkan ke dalam mangkok uji hingga garis batas pengujian 

2. Suhu sampel dan mangkok uji diatur sekitar 18°C di bawah kisaran perkiraan 

suhu flash point sampel 

3. Mangkok uji ditutup 

4. Cahaya nyala dihidupkan dan diatur densitasnya (kenaikkan suhu diatur 

sebesar 5 – 6 °C/menit dan sampel diaduk dengan menggunakan alat 

pengaduk pada kecepatan 90 – 120 rpm) 

5. Pengadukan dihentikan dan gas pembakar ditambahkan dengan 

mengoperasikan penutup mangkok uji. 
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b. Analisis Viskositas 

 

Viskositas diukur dengan menggunakan viskometer kinematik tipe NDJ-8S.  

Langkah-langkah untuk analisis viskositas biodiesel adalah sebagai berikut. 

1. Sampel yang akan dihitung viskositasnya disiapkan dan dimasukkan ke 

dalam gelas piala dengan diameter tidak kurang dari 70 mm dan tinggi tidak 

kurang dari 125 mm. 

2. Suhu sampel dijaga agar tetap sesuai dengan suhu ruang. 

3. Alat instrumen dipastikan siap untuk digunakan. 

4. Sekrup dikencangkan lalu rotor ditaruh ke dalam sampel hingga tanda batas 

pada rotor mencapai permukaan sampel. 

5. Alat dihidupkan dan diatur mode otomatis lalu tombol OK ditekan agar alat 

memulai pengukuran secara otomatis. 

6. Setelah hasil ditampilkan di layar, tekan tombol Reset maka sistem akan 

kembali ke keadaan awal. 

7. Lakukan hal yang sama untuk semua sampel yang diuji nilai viskositasnya. 

8. Setelah seluruh proses selesai, maka alat dimatikan. 

 
 

Gambar 14. Viskometer NDJ-8S (alat untuk mengukur viskositas) 
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c. Analisis Densitas 

 

 

Langkah-langkah untuk analisis densitas biodiesel adalah sebagai berikut: 

1. Piknometer kosong dikeringkan di dalam oven kemudian ditimbang terlebih 

dahulu 

2. Lalu piknometer diisi dengan akuades suhu 20°C kemudian disimpan dalam 

water bath pada suhu 25°C selama 30 menit 

3. Piknometer kemudian diangkat, dikeringkan, dan ditimbang (berat akuades 

diperoleh dari selisih berat piknometer berisi akuades dan berat piknometer 

kosong) 

4. Pada tahap selajutnya sample minyak didinginkan sampai suhu 20°C  

5. Kemudian minyak dimasukkan ke dalam piknometer yang sebelumnya telah 

dibersihkan dan dikeringkan hingga meluap dan tidak terbentuk gelembung 

udara 

6. Bagian luar piknometer dikeringkan dan piknometer ditempatkan di dalam 

water bath pada suhu konstan 25°C selama 30 menit 

7. Piknometer diangkat dari water bath lalu dikeringkan, dan ditimbang (berat 

sampel diperoleh dengan menghitung selisih berat piknometer berisi sampel 

dan berat piknometer kosong) 

 

Densitas dihitung dengan rumus: 

 

Densitas 
  

  
       

 

Keterangan : 

W1  : berat sampel (g) 

W2  : berat akuades (g) 

     : densitas air (g/mL) 
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6. Karakterisasi Katalis (Zeolit) 

 

 

Karakterisasi zeolit dilakukan dengan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) 

untuk menganalisis pengaruh suhu kalsinasi terhadap struktur kristalografi sampel 

zeolit, apakah sampel bersifat amorf atau kristalin, X-Ray Fluorescence (XRF) 

untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan senyawa-senyawa yang terkandung 

dalam katalis.  Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM) digunakan untuk 

mengetahui morfologi permukaan sampel, Particle Size Analyzer (PSA) untuk 

mengetahui distribusi ukuran partikel pada katalis, dan Fourier Transform Infra 

Red (FTIR) untuk mengetahui gugus fungsi dari sampel serta jenis situs asam 

yang terkandung di dalamnya menggunakan sinar radiasi infra merah. 

 

Selain itu, karakterisasi fisik pada katalis berupa penentuan jumlah situs asam 

juga dilakukan.  Penentuan keasaman atau jumlah situs asam katalis dilakukan 

secara gravimetri (ASTM, 2005) melalui kemisorpsi basa piridin.  Langkah-

langkah untuk analisis keasaman katalis adalah sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,2 gram dan dimasukkan ke dalam cawan krus 

berukuran 10 ml. 

2. Cawan krus diletakkan di dalam desikator bersama basa piridin sebanyak 5 

ml.yang ditempatkan dalam cawan terpisah. 

3. Desikator kemudian ditutup selama 24 jam untuk memberikan waktu katalis 

mengadsorpsi basa piridin. 

4. Setelah 24 jam, katalis dikeluarkan dan dibiarkan di tempat terbuka selama 2 

jam. 

5. Terakhir, katalis ditimbang untuk mendapatkan berat akhir. 
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Jumlah situs asam yang terdapat pada katalis ditentukan dengan menggunakan 

persamaan berikut. 

 

Keasaman 
       

         
               

 

Keterangan : 

w1  : berat wadah kosong (g) 

w2  : berat wadah + sampel (g) 

w3 : berat wadah + sampel yang telah mengadsorpsi piridin 

BM : bobot molekul piridin. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil percobaan reaksi transesterifikasi minyak kelapa menunjukkan bahwa 

Zeo(6:1), Zeo(6:2), dan Zeo(6:3)  yang dikalsinasi pada suhu 600°C memiliki 

aktivitas katalitik. 

2. Dari hasil transesterifikasi minyak jarak pagar, didapatkan bahwa Zeo(6:2) 

suhu kalsinasi 600°C merupakan katalis terbaik dengan persen konversi 

sebesar 82%. 

3. Dari hasil transesterifikasi minyak kelapa sawit diperoleh persen konversi 

tertinggi sebesar 80% didapatkan dengan katalis Zeo(6:2) yang dikalsinasi pada 

suhu 900°C. 

4. Karakterisasi fisik biodiesel berdasarkan SNI 7182:2015 menunjukkan 

biodiesel hasil transesterifikasi minyak kelapa sawit dan minyak jarak pagar 

belum memenuhi semua persyaratan yang diukur dalam peneltian ini. 

5. Hasil analisis XRD menggambarkan bahwa katalis Zeo(6:2) suhu kalsinasi 

700, 800, dan 900°C masih didominasi fasa amorf, namun sudah memiliki 

fasa kristalin meskipun masih dalam jumlah kecil, yakni fasa albite, 

nepheline, dan stilbite-Na. 
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6. Hasil karakterisasi katalis menggunakan SEM menunjukkan bahwa katalis 

merupakan bahan berpori dengan morfologi permukaan yang heterogen 

dalam bentuk, ukuran, dan penyebaran pada permukaan. 

7. Hasil analisis menggunakan XRF menyatakan bahwa katalis Zeo(6:2) terdiri 

dari unsur Na, Al, dan Si dan diperoleh nisbah Si/Al sebesar 3,312, sehingga 

zeolit sintetik Zeo(6:2) masuk ke dalam kelompok zeolit dengan kadar silika 

sedang. 

8. Hasil karakterisasi katalis dengan PSA menunjukkan Zeo(6:2) yang dikalsinasi 

pada suhu 700°C terdiri dari dua kelompok partikel yang mempunyai rentang 

diameter 18,17 – 58,77 nm dengan persen relatif 45% dan 122,4 – 342 nm 

dengan persen relatif 55%.  Katalis Zeo(6:2) yang dikalsinasi pada suhu 900°C 

terdiri atas satu kelompok partikel yang mempunyai rentang diameter 220,2 – 

712,4 nm. 

9. Dari hasil metode gravimetri diperoleh bahwa Zeo(6:2) suhu kalsinasi 600, 

700, 800, dan 900°C memiliki jumlah situs asam sebesar 8,4 x 10
-2

, 6,6 x 10
-2 

, 6,8 x 10
-2

, dan 8,8 x 10
-2

 mmol/gr.  

10. Karakterisasi dengan FTIR menunjukkan bahwa keempat katalis tersebut 

memiliki jenis situs asam Brønsted-Lowry di mana gugus O-H berikatan 

hidrogen dengan basa piridin. 
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B. Saran 

 

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa saran untuk 

perkembangan penelitian in, di antaranya yaitu: 

1. Disarakan untuk dilakukan metode koreaktan dengan menggunakan katalis 

yang sama pada transesterifikasi minyak kelapa sawit dan minyak jarak 

pagar. 

2. Disarankan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi 

transesterifikasi pada minyak jarak pagar seperti waktu reaksi, suhu reaksi, 

jumlah katalis, dan nisbah metanol terhadap minyak yang digunakan. 

3. Disarakan untuk dilakukan uji aktivitas katalis yang sama pada minyak nabati 

non pangan lain seperti minyak jarak kaliki dan minyak biji karet. 

4. Disarankan untuk mempelajari pengaruh variabel reaksi yang lain terhadap 

produksi dan karakteristik biodiesel yang dihasilkan. 
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