
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.  Kelapa Sawit 

 

 

Kelapa sawit (Elaesis gueneesis Jacq) merupakan jenis tanaman penghasil 

minyak nabati yang lebih banyak bila dibandingkan dengan tanaman penghasil 

minyak lainya seperti kelapa, kacang tanah, biji bunga matahari dan lain 

sebagainya (Anonim, 2014). Buah sawit berukuran kecil antara 12-18 g/butir  

yang duduk pada bulir. Setiap bulir terdiri dari 10-18 butir tergantung pada 

kesempurnaan penyerbukan. Beberapa bulir bersatu membentuk tandan. Buah 

sawit yang dipanen dalam bentuk tandan disebut tandan sawit. Hasil utama yang 

diperoleh dari tandan buah sawit ialah minyak sawit yang terdapat pada daging 

buah dan minyak inti sawit yang terdapat pada kernel (Anonim, 2013). Bagian  

inti sawit menghasilkan minyak inti sawit (Palm kernel oil/PKO) sebanyak 3-4% 

(Sunarko, 2006 dalam Maulidha, 2014). 

 

Kelapa sawit menghasilkan dua macam minyak yang berlainan sifatnya, yaitu 

minyak sawit mentah/CPO (Crude Palm Oil/CPO) yang berasal dari sabut/daging 

kelapa sawit dan minyak inti sawit/PKO (Palm Kernel Oil/PKO) yang berasal  

dari inti buah sawit (Rondang, 2006). CPO mempunyai ciri-ciri fisik agak kental, 

berwarna kuning jingga kemerah-merahan, dan CPO yang telah dimurnikan 

mengandung asam lemak bebas (ALB) sekitar 5% dan karoten atau pro-vitamin E 
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(800-900 ppm). Sebaliknya PKO mempunyai ciri-ciri fisik minyak berwarna putih 

kekuning-kuningan dengan kandungan asam lemak bebas sekitar 5% (Liang, 

2009).  

 

 

2.2.  Minyak inti sawit 

 

 

Minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) merupakan minyak inti buah 

tanaman kelapa sawit yang telah dipisahkan dari daging buah dan tempurungnya. 

PKO mengandung kadar asam lemak bebas (ALB) sekitar 5% dan kadar minyak 

sekitar 50%. PKO ini berupa minyak putih kekuning-kuningan yang diperoleh 

dari proses ekstraksi inti buah tanaman kelapa sawit (Liang, 2009). Standar mutu 

PKO di indonesia tercantum di dalam Standar Produksi SP 10-1975. Adapun 

syarat mutu PKO adalah kadar minyak minimum 48%; kadar air maksimum 

8,5%; kontaminasi maksimum 4,0%; kadar inti pecah maksimum 15%; warna 

maksimum 40%; dan asam lemak bebas maksimum 0,1% (Liang, 2009).  

 

PKO merupakan minyak inti buah tanaman kelapa sawit yang telah dipisahkan 

dari daging buah dan tempurungnya. PKO terdiri dari asam lemak, esterifikasi  

dengan gliserol  sama seperti minyak biasa. PKO bersifat semi padat pada suhu 

ruang, lebih jenuh dari pada minyak kelapa sawit namun setara dengan minyak 

kelapa. Kandungan  asam lemak dalam PKO dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Asam lemak yang terkandung dalam PKO 

Jenis Asam Lemak Persen 

A. Asam Lemak Jenuh 

1. Kaprilat (C8:0) 

2. Kaprat (C10:0) 

3. Laurat (C12:0) 

4. Miristat (C14:0) 

5. Palmitat (C16:0) 

6. Stearat (C18:0) 

7. Arasidat (C20:0) 

8. Dodekanoat (C22:0) 

 

3,87 

3,50 

49,39 

15,35 

8,16 

0,55 

0,08 

0,00 

B. Asam Lemak Tidak Jenuh 

1. Miristoleat (C14:1) 

2. Palmitoleat (C16:1, n-7) 

3. Oleat (C18:1, n-9) 

4. Linoleat (C18:2, n-6) 

5. A-Linoleat (C18:3, n-3) 

6. 11-Eikosanoat (C20:1, n-9) 

7. Arasidonoat (C20:4, n-6) 

8. EPA (C20:5, n-3) 

9. DHA (C22:6, n-3) 

 

0,00 

0,00 

15,35 

3,10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Sumber: Murhadi (2010). 

 

 

 

2.3. Etanolisis Trigliserida 

 

Etanolisis merupakan salah satu metode reaksi yang digunakan untuk 

menghasilkan produk monogliserida (MG) dan digliserida (DG) dari trigliserida 

(TG) minyak nabati. Reaksi etanolisis pada minyak nabati khususnya trigliserida 

melalui tiga tahapan reaksi, yaitu: (1) Trigliserida bereaksi dengan etanol dalam 

suasana basa menghasilkan digliserida dan etil ester pertama dari posisi asam 

lemak ke-1/ sn-1, (2) digliserida selanjutnya bereaksi dengan sisa etanol berlebih 

dalam suasana basa menghasilkan monogliserida dan etil ester kedua dari posisi 

asam lemak ke-3/ sn-3, dan (3) Jika reaksi berlanjut, monogliserida akan bereaksi 

dengan sisa etanol berlebih dalam suasana basa menghasilkan gliserol dan etil 
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ester ketiga dari posisi asam lemak ke-2/ sn-2 (Hasanuddin et al., 2003). Tahapan 

reaksi etanolisis trigliserida (TG) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

      O 

H2C      O     C    R1 

 

      O 

HC      O     C    R2   +     C2H5OH 

            (NaOH 1%) 

      O 

H2C      O     C    R3 

(TG) 

 

H2C      OH 

 

      O               O 

HC      O     C    R2   +     C2H5   O      C       R1 + C2H5OH 

             (etil ester 1)      (sisa/berlebih) 

      O 

H2C      O     C    R3 

(DG)      
 

H2C      OH 

 

      O                           O 

HC      O     C    R2   +     C2H5   O        C       R3 + C2H5OH 

             (etil ester 2)      (sisa/berlebih) 

      

H2C      OH 

       (MG)                     

Gambar 1.  Tahapan reaksi etanolisis trigliserida (TG) menghasilkan digliserida  

 (DG), monogliserida (MG), dan etil ester asam lemak (Hasanuddin  et 

al., 2003 dalam Kahsbullah, 2012). 
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Hasil penelitian Hasanuddin et al. (2003) menunjukan bahwa reaksi etanolisis 

terhadap trigliserida jauh lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan digliserida 

dan etil ester pertama, dibandingkan dengan reaksi etanolisis terhadap digliserida 

untuk menghasilkan monogliserida dan etil ester kedua, khususnya pada  

waktu reaksi antara 1 sampai 5 menit dengan rasio etanol /CPO 0,25 (v/b). 

Sebaliknya pada waktu reaksi 5 sampai 8 menit digliserida untuk menghasilkan 

monogliserida dan etil ester ketiga, jauh lebih tinggi daripada etanolisis 

trigliserida. 

 

2.4.  Monogliserida 

 

Monogliserida adalah komponen yang tersusun oleh satu rantai asli lemak yang 

teresterifikasikan ke rantai gliserol, sehingga MG memiliki baik gugus hidrosil 

bebas, yang disebut gugus hidrofilik dan grup teresterifikasi yang merupakan 

gugus hidrofobik (nonpolar). Karena sifat afinitas gandanya tersebut, MG dapat 

digunakan sebagai emulsifier. MG dengan satu gugus asam lemak dan dua gugus 

hidroksil bebas pada gliserol membuatnya bersifat amfipatik. Monogliserida  

dan digliserida dalam industri pangan digunakan sebagai emulsifier pada 

penggolongan margarine, pudding, roti, dan kue kering berlemak (Malundo dan 

Resurreccion, 1994; Igoe dan Hui 1996 dalam Rangga et al., 2005). 

 

Sifat fungsional MG sangat ditentukan oleh jenis asam lemak yang terikat dengan 

gliserol pada proses gliserolisis secara keseluruhan dari bahan asal, yaitu TAG di 

dalam minyak. Semakin panjang rantai karbon asam lemaknya, maka MG akan 

bersifat semipolar menuju nonpolar, sedangkan MG dengan asam lemak rantai 
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pendek sampai sedang (C8-C12) akan bersifat semipolar menuju polar. Namun 

semua MG akan berfungsi sebagai emulsifier baik dalam sistem emulsi air di 

dalam minyak (w/o) atau minyak di dalam air (o/w). MG dapat disintesa melalui 

beberapa metode, hidrolisis selektif, esterifikasi asam lemak atau ester asam 

lemak dengan gliserol dan gliserolisis lemak/minyak (Bronscheuer, 1995 dalam 

Rangga et al., 2005). 

 

 

2.5.  Antimikroba Monogliserida 

 

 

Senyawa antimikroba didefinisikan sebagai senyawa biologis atau kimia yang 

dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas miroba. Antimikroba adalah  

jenis bahan tambahan makanan yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah 

kebusukan atau keracunan oleh mikrorganisme pada bahan makanan. Beberapa 

jenis senyawa yang mempunyai aktivitas antimikroba adalah sodium benzoate, 

senyawa fenol, asam-asam organik, asam lemak rantai medium dan esternya, 

sorbet, sulfur dioksida dan sulfit, nitrit, senyawa kolagen dan surfaktan, dimetil 

karbonat dan metil askorbat (Luthana, 2008).  

 

Zat antimikroba dapat bersifat bakterisidal (membunuh bakteri), bakteri statik 

(menghambat pertumbuhan bakteri), dan germisidal (menghambat germinasi 

spora bakteri). Emulsifier berupa MAG-DAG tertentu dilaporkan oleh  

Chibata et al. (1978) mempunyai sifat yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri (bakteri statik), yaitu: Gram positif, yeast, virus, fungi dan sel tumor. 

MAG-DAG mempunyai aktivitas antimikroba dengan spectrum luas meliputi 

bakteri Gram positif, ragi dan kapang serta sebagian bakteri Gram negatif 
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(Chibata et al., 1978 dan Kato, Shibasaki, 1975). Dalam aplikasinya, MAG-DAG 

mempunyai peluang digunakan sebagai pengawet santan yang dipasteurisasi 

(Haryadi et al., 2000). 

 

Menurut Pelezer dan Reid (1979), mekanisme kerja senyawa antimikroba ada 

beberapa cara yaitu: (1) Merusak dinding sel mikroba sehingga menyebabkan 

lisis atau penghambatan sintesis komponennya, (2) Mengubah permeabilitas 

membran sitoplasma sehingga menyebabkan kebocoran nutrient dari dalam sel, 

(3) Menyebabkan terjadinya denaturasi protein sel, dan (4) Merusak sistem 

metabolisme dalam sel dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler. 

  

Menurut Branen dan Davidson (1983) cara kerja zat antimikroba dipengaruhi oleh 

sifat-sifat zatnya antara lain polaritas dan keadaan molekul. Sifat hidrofilik sangat 

penting untuk menjamin bahwa antimikroba larut dalam air ketika pertumbuhan 

bakteri terjadi. Sedangkan pada saat yang sama antibakteri bekerja pada membran 

sel yang hidrofilik dan lipofilik diperlukan untuk memperoleh suspensi zat yang 

baik dan efektif. Keadaan molekul yang tidak bermuatan lebih memudahkan zat 

antimikroba untuk berpenetrasi ke dalam dinding sel dan bereaksi dengan sel 

sehingga menghancurkan atau membatasi pertumbuhannya. 

 

 

2.6.  Asam Organik 

 

 

Asam organik merupakan senyawa organik yang dapat melepasakan ion H
+
 

dalam larutannya. Asam organik dikenal sebagai bakteriostatik (zat yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri) maupun bakterisidal (zat yang dapat 

membunuh bakteri). Karena kemampuannya tersebut, asam-asam organik sering 
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digunakan sebagai bahan pengawet. Asam-asam organik yang sering digunakan 

sebagai bahan pengawet adalah asam asetat, asam laktat, asam propionat, asam 

benzoat, asam sorbat, asam sitrat, dan turunan-turunannya (Nychas, 1995 dalam 

Ferdiani, 2008).  

 

2.6.1. Asam laktat 

 

Asam laktat atau yang sering disebut dengan 2-hydroxypropanoic acid, 

CH3CH(OH)COOH merupakan asam hidroksi organik yang paling sederhana 

dengan atom karbon tidak simetris yang tersebar secara luas di alam yang 

memiliki sifat multifungsi dan potensial diproduksi dalam jumlah besar. Senyawa 

ini termasuk asam lemah dengan daya penguapan yang rendah. Asam laktat 

diperoleh dari hasil fermentasi gula (glukosa) oleh bakteri asam laktat.  Bakteri 

asam laktat merupakan bakteri gram-positif yang tidak membentuk spora dan 

dapat memfermentasikan karbohidrat menjadi asam laktat contohnya bakteri 

lactobacillus (Wikipedia, 2013). 

Dalam air, ia terlarut lemah dan melepas proton (H
+
), membentuk ion laktat. 

Asam ini juga larut dalam alkohol dan bersifat menyerap air (higroskopik). Asam 

ini memiliki simetri cermin (kiralitas), dengan dua isomer: asam L-(+)-laktat atau 

asam (S)-laktat dan, cerminannya, iasam D-(-)-laktat atau asam (R)-laktat. Hanya 

isomer yang pertama (S) aktif secara biologi. Asam laktat memiliki densitas 

sebesar 1.206 g/mL (25
o
C) dengan pKa 3,86 (25

o
C) dan memiliki kelarutan dalam 

air sebesar 10 mg/mL, asam laktat juga mampu larut dalam etanol dalam segala 

perbandingan (Wikipedia, 2013). 
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Asam laktat juga mempunyai banyak sekali fungsi dan kegunaan diantaranya 

garam kalsium dari asam laktat di produksi dalam bentuk granular atau serbuk, 

digunakan sebagai sumber kalsium diet dan zat pembeku darah dan juga sebagai 

bahan penolong industri antibiotik dan berfungsi buffer pada sediaan farmasi. 

Asam laktat dalam bentuk ester digunakan sebagai bahan pengemulsi makanan 

yang dipanggang pada industri roti, biskuit dan juga sebagai bahan perasa asam 

makanan, dalam dunia pertanian juga memiliki banyak fungsi misalnya dipakai 

pada industri pestisida, herbisida dan fungisida (Febriana, 2011).  

 

2.6.2. Asam suksinat 

 

Asam suksinat (COOH)2 (CH2)2, disebut juga asam butanadioat adalah 

substansi stabil berupa padatan yang larut dalam air dengan bobot molekul 118 

g/mol dengan titik didih 235ºC, titik leleh 185ºC, dan titik nyala 206ºC. Senyawa 

ini memiliki densitas 1.56 g/cm
3
 dan kelarutan 58 g/L (20

o
C) dalam air serta 

memiliki  pKa sebesar 4,2.  Memiliki dua buah ikatan rangkap dalam struktur 

kimianya. Asam suksinat pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan luka bakar, 

iritasi pada kulit, dan kerusakan pada mata. Asam suksinat banyak digunakan 

sebagai perasa pada makanan dan minuman, obat penghilang rasa sakit, sebagai 

antioksidan, dan antiflek pada kosmetik (Siregar, 2006). 

 

 

2.7.  Suhu Reaksi 

 

 

Suhu reaksi mempengaruhi energi potensial suatu zat. Zat-zat yang energi 

potensialnya kecil, jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan efektif. 

Hal ini karena zat-zat tersebut tidak mampu melampui energi aktivasi. Dengan 
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menaikkan suhu reaksi, maka hal ini akan memperbesar energi potensial sehingga 

ketika bertumbukan akan menghasilkan energi. Setiap partikel selalu bergerak. 

dengan menaikkan suhu, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, 

sehingga tumbukan lebih sering terjadi. dengan frekuensi tumbukan yang semakin 

besar, maka kemungkinan terjadiya tumbukan efektif yang mampu enghasilkan 

reaksi juga semakin besar (Supardi et al., 2008). 

 

 

2.8.  Karakteristik Bakteri Penguji 

 

 

2.8.1. Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang memproduksi 

enterotoksin, bersifat Gram positif, berbentuk bulat seperti gerombol (anggur), 

tidak bersepora, katalase positif dan relatif  tahan garam antara 10-20% (b/v) serta 

membutuhkan glukosa 50-60 (b/v) (Fardiaz, 1985). S.aureus membutuhkan aw 

minimal 0,86 untuk pertumbuhannya dengan aw optimum 0,990-0,995, sedangkan 

suhu optimum 35-38
o
C. Bakteri ini sering terdapat pada pori-pori dan permukaan 

kulit, kelenjar keringat, dan saluran usus, serta dapat menyebabkan intoksikasi 

dan infeksi seperti bisul, pneumonia, mastitis pada hewan dan manusia (Fardiaz, 

1983). 

 

2.8.2. Escherichia coli 

 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif dan termasuk dalam kelompok 

koliform bersama sama dengan Enterobacter dan Klebsiella yang semuanya 

tergabung dalam famili Enterobacteriaceae (Fardiaz, 1989). E.coli adalah bakteri 
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berbentuk batang dengan ukuran panjang 2,0-6,0 mikron dan lebar 1,1-1,5 

mikron, terdapat dalam bentuk flagella peritrikous, tumbuh pada suhu 10-40
o
C 

dengan suhu optimum 37
o
C dan pH optimum 7,0-7,5 dengan nilai aw minimum 

adalah 0,96 (Fardiaz, 1983). 

 

2.8.3. Saccharomyces cerevisiae 

 

Saccharomyces cerevisiae termasuk ke dalam kelas Ascomycetes, selnya 

berbentuk bulat panjang 6-8 µm (Pelezar et al., 1993). Saccharomyces cerevisiae 

merupakan jenis khamir yang memiliki suhu pertumbuhan optimum 33-35
o
C, 

suhu minimum 4-13
o
C dan suhu pertumbuhan maksimum adalah 38-39

o
C 

(Humaidah 2006 dalam Martiasari, 2010). 

 

Saccharomyces cerevisiae umumnya bermanfaat dalam pembuatan roti, anggur 

dan produk makanan lainnya, tetapi jika berlebihan Saccharomyces cerevisiae 

dapat merusak produk makanan. Khamir dapat tumbuh pada nilai aktivitas air 

lebih rendah dibandingkan bakteri, maka bahan-bahan yang lebih kering 

cenderung untuk mengalami kerusakan akibat organisme ini. Sehubungan dengan 

hal tersebut bahan pangan dengan kadar gula yang tinggi seperti selai, manisan, 

madu dan sari buah seringkali dirusak oleh khamir (Buckle et al., 1987). 

Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu mikroba perusak santan kelapa 

(Mappiratu, 1999). 
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2.9.  Emulsifier 

 

 

Emulsifier didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan 

(surface-active agents) sehingga dapat menurunkan tegangan (surface tension) 

antara udara-cairan dan cairan-cairan yang terdapat dalam satu sistem makanan. 

Kemampuan dalam menurunkan tegangan permukaan disebabkan karena 

emulsifier memiliki struktur kimia yang mampu menyatukan dua senyawa yang 

berbeda polaritasnya. Pengemulsi mampu menahan bersatunya tetesan kecil 

menjadi tetesan besar dengan jalan mengurangi gaya tarik-menarik antar-molekul 

masing-masing cairan sehingga stabilitas emulsi tetap baik secara fisik maupun 

kimia (Arief, 1993). Menurut Winarno (1992), emulsi adalah suatu dispersi atau 

suspensi suatu cairan dalam cairan yang lain, dimana molekul-molekul kedua 

cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling antagonistik. 

 

Produk emulsifier ini dapat berfungsi untuk meningkatkan stabilitas emulsi, 

stabilitas sistem aerasi, dan mengontrol aglomerasi globula lemak, memodifikasi 

tekstur, umur simpan dan sifat reologi dengan membentuk komplek dengan 

protein dan lemak, serta memperbaiki tekstur makanan yang berbasis lemak 

dengan pengontrolan polimorfisme lemak. Dilihat dari struktur molekulnya 

pengemulsi memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik (Hartomo dan Widiatmoko, 

1993). Winarno (1992) menambahkan bahwa gugus hidrofilik (polar) dapat larut 

dalam air, sedangkan gugus lipofilik (non polar) larut dalam minyak atau lemak. 

Pengemlsi atau surfaktan merupakan bahan kimia yang secara aman dapat 

mengubah sifat permukaan bahan yang dikenainya. Zat pengemulsi ini 

mengarahkan diri pada daerah batas dua permukaan yang berdekatan (antar 
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permukaan), mengurangi tegangan permukaan dan mengatasi kesukaran 

bergabungnya kedua bahan.  

 

 


