
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Minyak Inti Sawit (PKO)  

 

Minyak inti sawit merupakan hasil pengolahan biji inti sawit dengan cara 

ekstraksi terutama secara mekanis (mechanical extraction).  Metode ekstraksi  

dilakukan dengan menggunakan mesin screw press (press ulir), hasil dari 

ekstraksi ini kemudian ditampung dalam bak penampungan yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses penyaringan menggunakan oil filter.  Setelah diperoleh 

minyak inti sawit kemudian dilakukan analisis mutu produk, hal ini bertujuan agar 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditentukan analisis mutu 

minyak inti sawit meliputi analisis kadar air (maks 0,5%), kadar kotoran (maks 

0,05%), kadar FFA (maks 5,00%) dan bilangan peroksida (maks 2,2 meq)  

(Herlinda, 2003). 

 

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.  Kandungan asam lemak 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).  

 

2.2. 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 dkk., 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  

dkk., 2003 dalam Kahsbullah, 2012). 
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2.3. Antimikroba 

 

MG yang dihasilkan oleh inti sawit selain dapat berfungsi sebagai emulsifier juga 

dapat berfungsi sebagai senyawa antimikroba. Menurut Davidson dan Branen 

(1993) dalam Anggasari (2005) senyawa antimikroba adalah jenis bahan 

tambahan makanan yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah kebusukan 

atau keracunan oleh mikroorganisme pada bahan pangan.  Beberapa jenis senyawa 

yang mempunyai aktivitas antimikroba adalah sodium benzoate, senyawa fenol, 

asam-asam organik, asam lemak rantai medium dan esternya, sorbat, sulfur 

dioksida dan sulfit, nitrit, senyawa kolagen dan surfaktan, dimetil karbonat dan 

metal askorbat (Luthanan, 2008). Zat antimikroba dapat bersifat bakterisidal 

(membunuh bakteri), bakteristatik (menghambat pertumbuhan bakteri), fungisidal 

(membunuh kapang), fungistatik (menghambat pertumbuhan kapang), dan 

germisidal (menghambat germinasi spora bakteri) (Fardiaz, 1992). 

 

Menurut Pelczar and Reid (1979), mekanisme kerja senyawa antimikroba dalam 

menghambat pertumbuhan mikroba meliputi beberapa cara yaitu: merusak 

dinding sel yang dapat mengakibatkan lisis, menghambat sistem metabolisme 

dalam sel dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler dan merusak 

membrane sel. Menurut Vincent (1987), kerusakan membran sel oleh senyawa 

antimikroba mengakibatkan terjadinya kebocoran sel yang ditandai dengan 

keluarnya berbagai komponen penting dalam sel bakteri, seperti protein, asam 

nukleat, nukleutida dan lain-lain. Menurut Todar (1997), ruang lingkup bakteri 

yang dapat dipengaruhi oleh zat antibakteri disebut dengan spektrum aksi 
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antibakteri. Berdasarkan spektrum aksinya, zat antibakteri dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

1. Spektrum luas; zat antibakteri yang efektif melawan prokariot baik membunuh 

atau menghambat bakteri Gram positif dan Gram negatif dalam ruang lingkup 

yang luas. 

2. Spektrum sempit; zat antibakteri yang efektif melawan sebagian bakteri Gram 

positif atau Gram negatif. 

3. Spektrum terbatas; zat antibakteri yang efektif melawan satu spesies bakteri 

tertentu. 

 

Umumnya cara kerja senyawa antimikroba terdiri dari tiga kategori, yaitu: (1) 

bereaksi dengan membran sel, menyebabkan meningkatnya permeabilitas dan 

hilangnya unsur pokok dalam sel, (2) menginaktivasi enzim esensial, (3) 

penghancuran atau inaktivasi materi genetik (Davidson and Branen, 1993).  Cara 

kerja zat antibakteri dipengaruhi oleh sifat-sifat zatnya antara lain polaritas dan 

keadaan molekul.  Selain itu faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja 

senyawa antimikroba, faktor tersebut antara lain, konsentrasi, jenis zat 

antimikroba, spesies bakteri, dan pH lingkungan (Branen and Davidson, 1983).  

Sifat hidrofilik sangat penting untuk menjamin bahwa antibakteri 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 antibakteri untuk berpenetrasi ke dalam dinding 

sel dan bereaksi dengan sel sehingga menghancurkan atau membatasi 

pertumbuhannya (Branen and Davidson, 1983). 
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Sehubungan dengan aktivitas antimikroba asam-asam lemak dari sumber 

minyak/lemak tanaman.  Diketahui bahwa: (1) Lemak atau Trigliserida, tidak 

memiliki penghambatan terhadap mikroba, kecuali yang mengandung asam-asam 

lemak berantai karbon rendah-sedang terutama dalam bentuk monogliserida; (2) 

Secara umum, asam lemak jenuh yang paling efektif sebagai senyawa antibakteri 

adalah asam laurat (12:0) dalam bentuk monolaurin, sedangkan untuk asam lemak 

tidak jenuh tunggal dan asam lemak tidak jenuh ganda/jamak, masing-masing 

adalah asam palmitoleat (16:1) dan asam linolenat (18:3) relatif tidak memiliki 

sifat antimikroba; (3) Letak dan jumlah ikatan rangkap pada asam lemak C12-C22 

lebih mempengaruhi aktivitas mikroba asam lemak tersebut, dibandingkan pada 

asam lemak dengan jumlah atom C kurang dari 12; (4) Konfigurasi geometri 

struktur asam lemak yang aktif (antimikroba) adalah bentuk cis, sementara bentuk 

isomer trans tidak aktif; dan (5) Asam lemak dalam bentuk ester alkohol 

monohidrat mengakibatkan inaktivasi antibakteri, sementara dalam bentuk ester 

polizol atau gliserol dapat meningkatkan aktivitas antibakterinya (Kabara, 1984 

dalam Maulidha, 2014 ).  

 

2.4. Emulsi  

 

Emulsi adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair (fase 

terdispersi/diskontinyu) dengan zat cair lainnya (fase pendispersi/kontinyu).  

Emulsi tersusun atas tiga komponen utama, yaitu:fase terdispersi, fase pendispersi 

dan pengemulsi (emulsifier).  Bila dua larutan murni yang tidak saling bercampur 

atau larut seperti minyak dan air dicampurkan, lalu dikocok kuat-kuat, maka 

keduanya akan membentuk sistem disperse yang disebut emulsi.  Secara fisik 
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terlihat seolah-olah salah satu fase berada dalam fase yang lainnya.  Bila proses 

pengocokan dihentikan, maka dengan sangat cepat akan terjadi pemisahan 

kembali menjadi dua fase yang terpisah (Ibnuhayan, 2008).  Terdapat dua jenis 

utama emulsi yaitu emulsi minyak dalam air (oil in water, o/w) misalnya susu, es 

krim dan emulsi air dalam minyak (water in oil, o/w) misalnya margarine dan 

mentega (Hartomo dan Widiatmoko, 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. 

 

2.5. Pengemulsi (emulsifier)  

 

Emulsifier adalah suatu bahan dengan karakteristik khusus yang dapat 

menyatukan air dengan minyak (Haryadi, 2007).  Menurut Krog (1990), 

emulsifier didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan 

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

tension) antara udara-cairan dan cairan-cairan yang terdapat dalam satu sistem 

makanan.  Kemampuannya dalam menurunkan tegangan permukaan disebabkan 

emulsifier memiliki struktur kimia yang mampu menyatukan dua senyawa yang 

berbeda polaritasnya.  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.  Hampir semua produk 
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yang menggunakan campuran air dan minyak menggunakan emulsifier, seperti 

margarin, mayonnaise, obat-obatan dan kosmetik (Haryadi, 2007). 

Menurut Fennema (1985) asam organik dapat digunakan dalam pembentukan 

emulsifier.  Reaksi pembentukan emulsifier dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

          CH2OH           CH3   CH2–OCO –R 

 

RCOOH  +  CHOH        +   CHOH   CHOH 

 

         CH2OH            COOH   CH2 –OCO –CHOH –CH3 

Asam lemak    Gliserol          Asam laktat  laktat monogliserol 

 

Gambar 2. Reaksi pembentukan emulsifier dengan penambahan asam laktat  

                 (Sumber: Fennema, 1985). 

 

Beberapa produk emulsifier dapat dibuat dari proses hidrogenasi minyak sawit, 

misalnya lactem dan ester diacetyl tartaric acid monogliserida (DATEM).  Lactem 

adalah ester dari asam laktat dan mono-digliserida (MG-DG) minyak sawit, dan 

datem adalah ester dari asam tartarat dengan (MG-DG) minyak sawit.  Struktur 

kimia lactem dan datem dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

                 O                                                                         O 
 

H2C    O    C    (CH2)14     CH3       H2C    O    C    (CH2)16     CH3 
      
c 

 HC               O                                                   HC    OH      O 
 

H2C    O    C                                                       H2C    O    C 
 

               HC   OH                                         Ac     CH 
 

                  CH3                                                                            HC    Ac 
 

                                                                                COOH 

 

Gambar 3. Struktur kimia lactem dan datem (Sumber: Friberg et.al., 2003). 
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2.6. Asam Organik 

 

Asam organik merapakan sejenis asam yang merupakan senyawa organik yang 

dapat melepasakan ion H
+
 dalam larutannya. Senyawa organik merupakan 

senyawa yang mengandung atom karbon yang senyawanya diperoleh dari 

makhluk hidup (Anonim, 2009).  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 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. 
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a. Sifat Fisika  

Asam laktat memiliki berat molekul 90,08 dan Specific gravity 1,249.  Titik 

didihnya 125-140
o
C pada 27 kPa sedangkan titik lelehnya adalah 52,7-

52,8
o
C. Asam laktat  memiliki bentuk liquid dan asam laktat tidak memiliki 

warna dan juga aroma. Kelarutan dari asam laktat yakni larut dalam air, 

etanol, dietil eter dan pelarut organik lainya yang dapat larut dengan air.  

Akan tetapi asam laktat tidak larut dalam benzene dan kloroform. 

 

b. Sifat Kimia  

Asam laktat merupakan asam karboksilat dengan rumus molekul C3H6O3 

(CH3.CHOH.COOH). Asam laktat memiliki gugus hidroksil berdekatan 

dengan gugus asam karboksilat, sehingga membentuk sebuah alpha 

hydroxyl acid (AHA).  Asam laktat dalam larutan dapat melepaskan sebuah 

proton dari gugus asam yang menghasilkan ion lactate CH3(OH)COO dan 

memiliki dua isomer optikal yaitu L(+)-lactic acid dan D(-)_lactic acid. 

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

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

 
 

Gambar 4. Struktur kimia asam laktat (Sumber: Anonim, 2013a). 

 

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

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

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Proton
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiralitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Isomer
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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 (Anonim, 2013a). 

Selain memiliki sifat fisika dan kimiawi diatas 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, biscuit 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). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
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Gambar 5. Struktur kimia asam suksinat(Sumber: Anonim, 2014). 

 

2.6.3.  Asam tartarat 

 

Asam tartarat (HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H) merupakan senyawa organik 

turunan asam askorbat, seperti asam oksalat dan asam treonat.  Asam tartarat 

memiliki 4 gugus hidroksil dan merupakan salah satu asam primer yang dijumpai 

pada anggur selain asam malat dan asam sitrat.  Asam tartarat memiliki dua buah 

ikatan rangkap pada struktur kimianya memiliki masa molekul 150,087 g/mol 

dengan densitas 1,79 g/ml (H2O) dengan titik lebur 171-174
o
C dan kelarutan 

dalam air sebesar 133g/100 ml (20
o
C) dan memiliki nilai pKa 2,95.  Struktur 

kimia asam tartarat dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. Struktur kimia asam tartarat (Sumber: Anonim, 2013b). 
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