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ABSTRAK 

 

ISOLASI DAN KARAKTERISASI LIPASE TOLERAN ASETONITRIL 

DAN N-HEKSANA DARI BAKTERI ISOLAT TANAH 

TERKONTAMINASI MINYAK SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK 

KATALIS BIODIESEL 

 

Oleh 

 

Tasya Evita Agnesia 

 

 

 

Penemuan dan pengembangan lipase yang stabil dalam lingkungan ekstrim 

menjadi fokus penelitian saat ini.  Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

varian lipase yang unik dari bakteri yang diisolasi dari tanah terkontaminasi 

minyak di sekitaran penjual nasi goreng Kampung Baru Unila.  Satu koloni 

dengan potensi lipolitik baik diisolasi dan diidentifikasi menggunakan tenik 

pewarnaan Gram.  Lipase diproduksi dari bakteri tersebut dimurnikan secara 

parsial dengan ammonium sulfat pada tingkat fraksi (0-20% dan 20-90%), fraksi 

terbaik kemudian dikarakterisasi berdasarkan parameter pH, temperatur, dan 

stabilitas dalam pelarut organik.  Hasil pewarnaan gram menunjukkan bakteri 

merupakan bakteri Pseudomonas sp memiliki bentuk kokus dan termasuk 

kelompok bakteri negatif.  Hasil pemurnian lipase terbaik diperoleh pada fraksi 

ammonium sulfat sebesar 20-90% dengan aktivitas spesifik sebesar 227,8 U/mg.  

lipase yang diperoleh menunjukkan aktivitas katalitik yang baik pada rentang pH 

basa dengan aktivitas optimum pada pH 8.  Lipase bekerja baik pada aktivitas 

optimum temperatur 35℃ sebesar 35,1 U/mg.  Selain itu, lipase yang diperoleh 

menunjukkan stabilitas yang baik pada pelarut asetonitril dengan konsentrasi 25% 

dengan aktivitas spesifik sebesar 45,7 U/mg.  Penggunaan lipase sebagai katalis 

dalam reaksi transesterifikasi minyak kelapa menjadi biodiesel dengan hasil 

analisis GCMS yaitu metil ester dan yang lainnya masih berupa asam lemak.  

 

Kata kunci: Lipase, bakteri, tanah terkontaminasi minyak, katalis, biodiesel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF LIPASES TOLERANT TO 

ACETONITRILE AND N-HEXANE FROM OIL CONTAMINATED SOIL 

ISOLATES AS AN ALTERNATIVE TO BIODIESEL CATALYSTS 

 

 

 

The discovery and development of lipases that are stable in extreme environments 

is the focus of current research.  This study aims to obtain a unique lipase variant 

from bacteria isolated from oil-contaminated soil around the Kampung Baru Unila 

fried rice seller.  One colony with good lipolytic potential was isolated and 

identified using Gram stain technique.  Lipase produced from these bacteria was 

partially purified with ammonium sulfate at fraction levels (0-20% and 20-90%), 

the best fraction was then characterized based on parameters of pH, temperature, 

and stability in organic solvents.  The result of gram staining shows that the 

bacteria is Pseudomonas sp. has a cocci shape and belongs to the group of 

negative bacteria. The best lipase purification results were obtained in the 

ammonium sulfate fraction of 20-90% with a specific activity of 227.8 U/mg.  The 

lipase obtained showed good catalytic activity in the alkaline pH range with the 

optimum activity at pH 8. Lipase worked well at the optimum activity at 35℃ 

temperature of 35.1 U/mg.  In addition, the obtained lipase showed good stability 

in acetonitrile solvent with a concentration of 25% with a specific activity of 45.7 

U/mg.  The use of lipase as a catalyst in the transesterification reaction of coconut 

oil into biodiesel with the results of GCMS analysis, namely methyl esters and the 

others are still in the form of fatty acids. 

 

Keywords: Lipase, bacteria,oil contaminated soil, catalyst, biodiesel 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi semakin meningkat dan tidak dapat 

dihindari dari kehidupan masyarakat.  Peningkatan ini akan terus terjadi seiring 

dengan meningkatnya populasi manusia, aktivitas industri, dan kemajuan 

teknologi transportasi.  Salah satu sumber energi yang sering kita gunakan adalah 

minyak bumi yang berasal dari fosil.  Cadangan bahan bakar minyak di Indonesia 

semakin hari semakin menipis dan diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 

10-15 tahun lagi.  Saat ini, kelangkaan pasokan energi sering terjadi di sebagian 

besar wilayah Indonesia.  Kelangkaan tersebut meliputi pasokan BBM, gas, 

batubara dan energi listrik (Yunizurwan, 2007).  Selain semakin menipisnya 

jumlah cadangan bahan bakar fosil, penggunaan bahan bakar fosil akan 

menimbulkan masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggerusan 

fosil, menurunnya kualitas udara akibat pembakaran bahan bakar fosil yang 

mengandung gas belerang dan menyebabkan kenaikan suhu bumi (global 

warming).  Salah satu cara untuk mengatasi masalah kelangkaan energi adalah 

mengembangkan sumber energi alternatif.  Oleh karena itu, diperlukan sumber 

energi lain sebagai energi alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah 

lingkungan. 

 

Biodiesel merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah energi.  Biodiesel 

adalah bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang dihasilkan dari reaksi 

transesterifikasi antara minyak nabati atau lemak hewani yang mengandung 

trigliserida dengan alkohol seperti metanol dan etanol.  Reaksi transesterifikasi ini 

memerlukan katalis basa kuat seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida 
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sehingga menghasilkan senyawa kimia baru yang disebut dengan metil ester 

(Gerpen, 2005).  Biodiesel juga sangat komparatif dibandingkan dengan bentuk 

energi lain, seperti memiliki kerapatan energi per volume yang lebih tinggi, 

memiliki sifat pelumasan terhadap piston mesin karena termasuk kelompok 

minyak tidak mengering (non drying oil), mampu mengurangi emisi karbon 

dioksida dan efek rumah kaca, memiliki karakter pembakaran relatif bersih, lebih 

mudah ditransportasikan, biaya produksi rendah, dapat diperbaharui (renewable), 

dapat terurai (biodegrable).  Disamping itu, emisi gas buang dari biodiesel ini 

bebas dari sulfur, tidak beracun (non toxic), dan terbakar sempurna dengan 

bilangan asap (smoke number) yang lebih tinggi yaitu 62 sehingga biodiesel 

memiliki sifat ramah lingkungan (Martoyo, 2006).   

 

Dalam pembuatan biodiesel menggunakan proses “transesterifikasi” yaitu dengan 

mengubah trigliserida menjadi metil ester dan gliserol.  Molekul trigliserida akan 

melepaskan tiga asam lemak menggantikan gugus alkohol dari ester dengan gugus 

alkohol lain.  Pada umumnya reaksi transesterifikasi menggunakan basa atau asam 

sebagai katalis (Martoyo, 2006).  Salah satu contoh minyak nabati yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan biodiesel antara lain minyak goreng bekas.  Bahan 

ini dinilai lebih ekonomis dan berdayaguna.  Namun kekurangannya adalah 

kandungan asam lemak bebas (Free Fatty Acid, FFA) yang tinggi dan adanya 

senyawa pengotor lainnya. 

 

Transesterifikasi secara kimia banyak digunakan dalam produksi industri 

biodiesel namun memiliki beberapa kelemahan seperti pemulihan katalis dan 

gliserol yang sulit dan memerlukan banyak air pencuci.  Penggunaan enzim 

sebagai katalis pada reaksi transesterifikasi dapat mengatasi kelemahan tersebut.  

Proses enzimatis mampu bereaksi pada kondisi suhu moderat, rasio alkohol yang 

rendah terhadap minyak, pemulihan produk lebih mudah, dan konversi yang 

tinggi (Diego et al., 2011).  Proses transesterefikasi adalah mengeluarkan gliserin 

dari minyak dan mereaksikan asam lemak bebasnya dengan alkohol (metanol) 

menjadi alkohol ester (biodesiel).  Senyawa alkohol (metanol) memerlukan katalis 

untuk mempercepat proses reaksinya (Hendartomo, 2006).  Reaksi 

transesterifikasi dalam produksi biodiesel terjadi dalam lingkungan organik 
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karena menggunakan sejumlah besar alkohol (metanol atau etanol) sebagai 

pendonor gugus alkil.  Untuk itu, lipase yang digunakan harus memiliki stabilitas 

yang baik dalam pelarut organik. 

 

Lipase adalah katalis yang cocok untuk transesterifikasi berbagai bahan baku, 

bahkan bahan baku dengan nilai asam tinggi yang dianggap sebagai bahan baku 

berkualitas rendah.  Pembuatan biodiesel dengan enzim akan dapat mengurangi 

kebutuhan energi yang rendah karena kondisi reaksi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan kondisi dan proses secara kimiawi.  Selain itu, proses 

penggunaan enzim cenderung memiliki biaya pengolahan limbah yang lebih 

rendah dan dapat digunakan pada kadar FFA (free fatty acid) yang tinggi (Dean, 

2012).  Saat ini, isolasi lipase yang memiliki sifat unik dan toleransi tinggi 

terhadap lingkungan ekstrim khususnya lingkungan organik menjadi fokus para 

peneliti.  Dalam tanah ini dapat ditemukan mikroba-mikroba yang mampu 

menghasilkan enzim-enzim yang stabil terhadap lingkungan ekstrim.  Sebagai 

contoh, lipase hasil kloning dari bakteri Staphylococcus epidermis yang diisolasi 

dari tanah terkontaminasi minyak di bengkel mobil menunjukkan ketahanan 

terhadap berbagai pelarut organik seperti toluena, oktanol, p-xylena, dan n-

heksana (Abdul Rahman dkk., 2010).  Sementara itu, Parwata dan Sukarta (2013) 

melaporkan lipase yang diisolasi dari tanah terkontaminasi minyak di Pasar Anyar 

Singaraja, Bali menunjukkan stabilitas yang baik dalam pelarut organik polar 

(metanol dan etanol) maupun pelarut non polar (n-heksana).   

 

Mengingat pentingnya peran lipase dalam dunia industri khususnya sebagai 

katalis pada pembuatan biodiesel, maka pada penelitian ini dilakukan isolasi dan 

karakterisasi bakteri penghasil enzim lipase toleran terhadap asetonitril dari 

sampel tanah yang terkontaminasi minyak di lingkungan penjual nasi goreng 

Kedaton, Bandar Lampung. 

 

 

 

 



4 

 

 
 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Memperoleh bakteri penghasil lipase toleran asetonitril dan n-heksana. 

b. Mengetahui kondisi optimum pertumbuhan bakteri untuk produksi lipase. 

c. Mengkarakterisasi lipase yang toleran terhadap asetonitril dan n-heksana. 

d. Mengaplikasikan isolat lipase dalam produksi pembuatan biodiesel. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

antara lain yaitu : 

a. Diharapkan dapat diperoleh bakteri penghasil lipase yang toleran terhadap 

asetonitril dan n-heksana. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Biodiesel 

 

1. Pengertian Biodiesel 

 

Biodiesel secara umum adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari 

bahan terbarukan atau secara khusus merupakan bahan bakar mesin diesel 

yang terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak.  Biodiesel dapat dibuat dari 

minyak nabati, minyak hewani atau dari minyak goreng bekas/daur ulang. 

Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar mesin diesel yang ramah lingkungan 

dan dapat diperbarui (renewable).  Biodiesel tersusun dari berbagai macam ester 

asam lemak yang dapat diproduksi dari minyak tumbuhan maupun lemak hewan.  

Minyak tumbuhan yang sering digunakan antara lain minyak sawit (palm oil), 

minyak kelapa, minyak jarak pagar dan minyak biji kapok randu.  Sedangkan 

lemak hewani seperti lemak babi, lemak ayam, lemak sapi, dan juga lemak yang 

berasal dari ikan (Wibisono, 2007; Sathivel, 2005). 

 

Biodiesel disintesis dari ester asam lemak dengan rantai karbon antara C6-C22 

dengan reaksi transesterifikasi.  Biodiesel bisa digunakan dengan mudah karena 

dapat bercampur dengan segala komposisi dengan minyak solar, mempunyai sifat-

sifat fisik yang mirip dengan solar biasa sehingga dapat diaplikasikan langsung 

untuk mesin-mesin diesel yang ada hampir tanpa modifikasi (Prakoso, 2003). 

Bahan-bahan mentah pembuatan biodiesel menurut Mittelbach, 2004 adalah :  

 

a. Trigliserida-trigliserida, yaitu komponen utama aneka lemak dan minyak 

lemak, dan 
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b. Asam-asam lemak, yaitu produk samping industri pemulusan (refining) 

lemak dan minyak-lemak. 

 

Biodiesel merupakan monoalkil ester dari asam-asam lemak rantai panjang 

yang terkandung dalam minyak nabati atau lemak hewani untuk digunakan 

sebagai alternatif yang paling tepat untuk menggantikan bahan bakar mesin 

diesel.  Biodiesel bersifat biodegradable, dan hampir tidak mengandung sulfur.  

Alternatif bahan bakar terdiri dari metil atau etil ester, hasil transesterifikasi baik 

dari triakilgliserida (TG) atau esterifikasi dari asam lemak bebas (FFA)  

(Ma dan Hanna, 1999). 

 

Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar 

diesel yang dibuat dari sumber yang dapat diperbaharui seperti minyak nabati dan 

lemak hewan.  Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, bahan bakar biodiesel 

mempunyai kelebihan diantaranya bersifat biodegradable, non-toxic, mempunyai 

angka emisi     dan gas sulfur yang rendah dan sangat ramah terhadap 

lingkungan (Marchetti dan Errazu, 2008).  Biodiesel dapat dibuat dari minyak 

nabati maupun lemak hewan, namun yang paling umum digunakan sebagai bahan 

baku pembuatan biodiesel adalah minyak nabati.  Minyak nabati dan biodiesel 

tergolong ke dalam kelas besar senyawa-senyawa organik yang sama, yaitu kelas 

ester asam-asam lemak.  Akan tetapi, minyak nabati adalah triester asam-asam 

lemak dengan gliserol, atau trigliserida, sedangkan biodiesel adalah monoester 

asam-asam lemak dengan metanol.  Perbedaan wujud molekuler ini memiliki 

beberapa konsekuensi penting dalam penilaian keduanya sebagai kandidat bahan 

bakar mesin diesel :  

 

1) Minyak nabati (yaitu trigliserida) berberat molekul besar, jauh lebih besar 

dari biodiesel (yaitu ester metil).  Akibatnya, trigliserida relatif mudah 

mengalami perengkahan (cracking) menjadi aneka molekul kecil, jika 

terpanaskan tanpa kontak dengan udara (oksigen). 

2) Minyak nabati memiliki kekentalan (viskositas) yang jauh lebih besar dari 

minyak diesel/solar maupun biodiesel, sehingga pompa penginjeksi bahan 

bakar di dalam mesin diesel tak mampu menghasilkan pengkabutan 
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(atomization) yang baik ketika minyak nabati disemprotkan ke dalam kamar 

pembakaran. 

3) Molekul minyak nabati relatif lebih bercabang dibanding ester metil asam-

asam lemak.  Akibatnya, cetane number minyak nabati lebih rendah 

daripada cetane number ester metil.  Cetane number adalah tolak ukur 

kemudahan menyala/terbakar dari suatu bahan bakar di dalam mesin diesel. 

 

Di luar perbedaan yang memiliki tiga konsekuensi penting di atas, minyak 

nabati dan biodiesel sama-sama berkomponen penyusun utama (≥ 90 %-berat) 

asam-asam lemak.  Pada kenyataannya, proses transesterifikasi minyak nabati 

menjadi ester metil asam-asam lemak, memang bertujuan memodifikasi minyak 

nabati menjadi produk (biodiesel) yang berkekentalan mirip solar, cetane number 

lebih tinggi, dan relatif lebih stabil terhadap perengkahan.  Semua minyak nabati 

dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar namun dengan proses-proses 

pengolahan tertentu.  Tabel 1 menunjukkan berbagai macam tanaman penghasil 

minyak nabati serta produktifitas yang dihasilkannya. 

 

Tabel 1.  Tanaman penghasil minyak nabati 

 

Nama Indonesia Nama Inggris Nama Latin 

Sawit Oil palm Elaeis guineensis 

Kelapa Coconut Cocos nucifera 

Alpokat Avocado Persea americana 

K. Brazil Brazil nut Bertholletia excelsa 

K. Makadam Macamadia nut Macadamia ternif. 

Jarak pagar Physic nut Jatropha curcas 

Jojoba Jojoba Simmondsia califor. 

K. Pekan Pecan nut Carya pecan 

Jarak kepyar Castor Ricinus communis 

Zaitun Olive Olea europea 

Kanola (Lobak) Rapessed Brassica napus 

Opium Poppy Papaver somniferum 

Sumber: Soerawidjaja, 2006 
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a. Karakterisasi Biodiesel 

 

1. Viskositas 

Viskositas adalah tahanan yang dimiliki fluida yang dialirkan dalam pipa 

kapiler terhadap gaya gravitasi, dinyatakan dalam waktu yang diperlukan 

untuk mengalir pada jarak tertentu.  Jika viskositas semakin tinggi, maka 

tahanan untuk mengalir akan semakin tinggi.  Karakteristik ini sangat 

penting karena mempengaruhi kinerja injektor pada mesin diesel.  Pada 

umumnya, bahan bakar harus mempunyai viskositas yang relatif rendah 

dapat mengalir dan teratomisasi.  Hal ini dikarenakan putaran mesin yang 

cepat membutuhkan injeksi bahan bakar yang cepat pula (Shreve, 1956). 

Cara pengukuran besarnya viskositas adalah bergantung pada alat 

viskosimeter yang digunakan, dan hasilnya (besar viskositas) yang didapat 

harus dibubuhkan nama viskosimeter yang digunakan serta temperatur 

minyak pada saat pengukuran (Pertamina, 2003). 

 

2. Flash Point 

Titik nyala adalah sesuatu angka yang menyatakan suhu terendah dari bahan 

bakar minyak dimana akan timbul pernyalaan api sesaat, apabila pada 

permukaan minyak tersebut didekatkan pada nyala api.  Titik nyala ini 

diperlukan sehubungan dengan adanya pertimbangan mengenai keamanan 

(safety) dari penimbunan minyak dan pengangkutan bahan bakar minyak 

terhadap bahaya kebakaran.  Titik nyala ini tidak mempunyai pengaruh yang 

besar dalam persyaratan pemakaian bahan bakar minyak untuk mesin diesel 

atau ketel uap (Pertamina, 2003). 

 

3. Berat jenis 

Berat jenis adalah perbandingan berat dari volume sampel minyak dengan 

berat air yang volumenya sama pada suhu tertentu (25℃) (Apriyantono et 

al., 1989).  Penggunaan spesifik gravity adalah untuk mengukur berat/massa 

minyak bila volumenya telah diketahui.  Bahan bakar minyak pada 

umumnya mempunyai spesifik gravity antara 0,74-0,94.  Dengan kata lain 

bahan bakar minyak lebih ringan dari pada air (Pertamina, 2003). 
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4. Cetane Number 

Cetane number menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala 

sendiri.  Skala cetane number biasanya menggunakan referensi berupa 

campuran antara normal setana (      ) dengan alpha methyl naphthalene 

(        ) atau dengan heptamethyl-nonane.  Normal setana memiliki 

cetane number 100, alpha methyl naphtalene memiliki cetane number 0, 

dan heptamethylnonane memiliki cetane number 15.  Cetane number suatu 

bahan bakar didefinisikan sebagai persentase volume dari normal setana 

dengan campurannya tersebut.  Cetane number yang tinggi menunjukkan 

bahwa bahan bakar dapat menyala pada temperatur yang relatif rendah, dan 

sebaliknya cetane number rendah menunjukkan bahan bakar baru dapat 

menyala pada temperatur yang relatif tinggi.  Penggunaan bahan bakar 

mesin diesel yang mempunyai cetane number yang tinggi dapat mencegah 

terjadinya knocking karena begitu bahan bakar diinjeksikan ke dalam 

silinder pembakaran maka bahan bakar akan langsung terbakar dan tidak 

terakumulasi (Shreve, 1956).  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

cetane number (CN) biodiesel lebih tinggi dari pada minyak diesel (solar).  

Cetane number rata-rata minyak diesel 45, sedangkan biodiesel 62 untuk 

yang berbasis kelapa sawit, 51 untuk jarak pagar dan 62,7 untuk yang 

berbasis kelapa sayur (Soerawidjaja, 2003). 

 

2. Teknik Pembuatan Biodiesel 

 

a. Esterifikasi  

Esterifikasi merupakan reaksi antara asam lemak bebas dengan alkohol 

dengan bantuan katalis asam, misalnya asam klorida (HCl), asam sulfat 

(     ) ataupun katalis asam padat untuk menghasilkan ester.  Asam sulfat, 

asam sulfonat organik atau resin penukar kation asam kuat merupakan 

katalis yang biasa dipakai dalam industri.  Reaktan alkohol rantai pendek, 

seperti metanol harus ditambahkan dalam jumlah yang sangat berlebih dan 

air sebagai produk samping harus disingkirkan dari fasa reaksi, yaitu fasa 

minyak. 



10 

 

 
 

Reaksi esterifikasi mengkonversi asam lemak bebas yang terkandung di 

dalam minyak menjadi metil ester.  Reaksi esterifikasi ditunjukkan pada 

persamaan reaksi berikut : 

 

RCOOH +     OH →  RCOO     +   O 

Asam lemak  Metanol  Metil ester      Air   (1) 

 

Esterifikasi biasa dilakukan untuk membuat biodiesel dari minyak berkadar 

asam lemak bebas tinggi (berangka-asam ≥ 5 mg-KOH/g).  Tahap 

esterifikasi biasa diikuti dengan tahap transesterfikasi.  Namun sebelum 

produk esterifikasi diumpankan ke tahap transesterifikasi, air dan sebagian 

terbesar katalis asam yang dikandungnya harus disingkirkan terlebih dahulu. 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada reaksi esterifikasi antara lain : 

 

1. Waktu reaksi  

Semakin lama waktu reaksi maka kemungkinan kontak antar zat 

semakin besar sehingga akan menghasilkan konversi yang besar.  Jika 

kesetimbangan reaksi sudah tercapai maka dengan bertambahnya waktu 

reaksi tidak akan menguntungkan karena tidak memperbesar hasil.  

 

2. Pengadukan  

Pengadukan akan menambah frekuensi tumbukan antara molekul zat 

pereaksi dengan zat yang bereaksi sehingga mempercepat reaksi dan 

reaksi terjadi sempurna.  Semakin besar tumbukan maka semakin besar 

pula harga konstanta kecepatan reaksi sehingga dalam hal ini 

pengadukan sangat penting mengingat larutan minyak-katalis-metanol 

merupakan larutan yang immiscible. 

 

3. Katalisator  

Katalisator berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi pada suatu 

reaksi sehingga pada suhu tertentu harga konstanta kecepatan reaksi 

semakin besar.  
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4. Suhu Reaksi  

Semakin tinggi suhu yang dioperasikan maka semakin banyak konversi 

yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan persamaan Archenius  

k = Ae(-E/RT)    (2) 

dimana : 

T = Suhu absolut (ºC)  

R = Konstanta gas umum (kal/gmolK)  

E = Tenaga aktivasi (kal/gmol)  

Ae = Faktor tumbukan (t-1)  

k = Konstanta kecepatan reaksi (t-1)  

Bila suhu naik maka harga k makin besar sehingga reaksi berjalan cepat 

dan hasil konversi makin besar. 

 

b. Transesterifikasi 

Transesterifikasi (biasa disebut dengan alkoholisis) adalah tahap konversi 

dari trigliserida (minyak nabati) menjadi alkil ester, melalui reaksi dengan 

alkohol, dan menghasilkan produk samping yaitu gliserol.  Di antara 

alkohol-alkohol monohidrik yang menjadi kandidat sumber/pemasok gugus 

alkil, metanol adalah yang paling umum digunakan, karena harganya murah 

dan reaktifitasnya paling tinggi (sehingga reaksi disebut metanolisis).  Jadi, 

di sebagian besar dunia ini, biodiesel praktis identik dengan ester metil 

asam-asam lemak (Fatty Acids Metil Ester, FAME).   

 

Reaksi transesterifikasi trigliserida menjadi metil ester adalah : 

 

 

Gambar 1.  Reaksi transesterifikasi trigliserida menjadi metil ester 
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Transesterifikasi juga menggunakan katalis dalam reaksinya.  Tanpa adanya 

katalis, konversi yang dihasilkan maksimum namun reaksi berjalan dengan 

lambat (Mittlebatch, 2004).  Katalis yang biasa digunakan pada reaksi 

transesterifikasi adalah katalis basa, karena katalis ini dapat mempercepat 

reaksi. 

Penggunaan katalis asam atau basa masih memiliki beberapa kelemahan. 

Penggunaan katalis asam diketahui membutuhkan waktu reaksi yang cukup 

lama (Schuchardt et al., 1998) dan pemisahan katalis dan produk sangat 

sulit sehingga dibutuhkan perlakuan khusus untuk memisahkannya.  

Disamping itu, reaksi harus dilangsungkan tanpa air karena adanya air akan 

meningkatkan pembentukan asam karboksilat sehingga mengurangi 

rendemen reaksi.  Dibanding dengan asam, katalis basa menghasilkan reaksi 

dengan laju yang lebih tinggi.  Namun demikian, penggunaan katalis ini 

dapat menghasilkan air dari reaksi antara hidroksida dan alkohol. 

Pembentukan air ini akan mengakibatkan terjadinya reaksi hidrolisis ester 

yang sudah terbentuk, menghasilkan sabun yang tidak hanya mengurangi 

rendemen reaksi akan tetapi juga menyulitkan pemisahan gliserol akibat 

pembentukan emulsi (Freedman et al., 1986). 

 

Reaksi transesterifikasi sebenarnya berlangsung dalam 3 tahap yaitu sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.  Tiga Tahap reaksi transesterifikasi 

 

Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada 

reaksi transesterifikasi adalah :  

 

1. Rasio molar antara trigliserida dan alkohol  

Agar reaksi dapat bergeser ke arah produk, alkohol yang ditambahkan 

harus berlebih dari kebutuhan stoikiometrinya.  Peningkatan alkohol 
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terhadap trigliserida akan meningkatkan konversi tetapi menyulitkan 

pemisahan gliserol.  

 

2. Jenis katalis yang digunakan  

Penggunaan katalisator berguna untuk menurunkan tenaga aktivasi 

sehingga reaksi berjalan dengan mudah.  Bila tenaga aktivasi kecil 

maka harga konstanta kecepatan reaksi bertambah besar.  Ada tiga 

golongan katalis yang dapat digunakan yaitu asam, basa, dan enzim. 

Sebagian besar proses transesterifikasi komersial dijalankan dengan 

katalis basa, karena reaksinya berlangsung sangat cepat yaitu empat 

ribu kali lebih cepat dibanding dengan katalis asam.  

 

3. Suhu reaksi  

Transesterifikasi dapat dilakukan pada berbagai suhu, tergantung dari 

jenis trigliserida yang digunakan.  Jika suhu semakin tinggi, laju reaksi 

akan semakin cepat.  

 

4. Kandungan air dan asam lemak bebas  

Terdapatnya air dalam trigliserida menyebabkan terjadinya reaksi 

saponifikasi yang dapat menurunkan tingkat efisiensi katalis.  Jika 

kandungan asam lemak bebasnya tinggi maka akan dibutuhkan banyak 

basa.  

 

5. Kecepatan pengadukan  

Setiap reaksi dipengaruhi oleh tumbukan antar molekul yang larut 

dalam reaksi dengan memperbesar kecepatan pengadukan maka jumlah 

tumbukan antar molekul zat pereaksi akan semakin besar, sehingga 

kecepatan reaksi akan bertambah besar. 

 

Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil 

sampingannya adalah gliserin (gliserol).  Gliserin dapat dimanfaatkan 

dalam pembuatan sabun.  Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab 

(moisturising). 
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B. Biokatalis 

 

Reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologis selalu melibatkan katalis.  Katalis 

ini dikenal sebagai katalis biologis (biokatalisator) yang digunakan sebagai 

alternatif katalis anorganik.  Katalis biologis dapat dibagi dalam dua jenis yaitu 

yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan khamir serta  

sejumlah enzim.  

 

Enzim merupakan biokatalisator yang sangat efektif yang akan meningkatkan 

kecepatan reaksi kimia spesifik secara nyata.  Sifat spesifisitas enzim berbeda satu 

sama lain sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan reaksi atau jenis produk yang 

diharapkan.  Enzim juga dapat bekerja pada kondisi yang ramah (mild), sehingga 

lebih efisien karena dapat menekan konsumsi energi proses (tekanan dan 

temperatur tinggi).  Katalis enzim juga meminimalisir terikutnya senyawa-

senyawa pengotor dalam produk suatu proses.  Saat ini enzim sebagai biokatalis 

telah banyak diaplikasikan secara komersial untuk proses-proses industri, antara 

lain dalam industri pangan, medis, kimia dan farmasi.  Pada tahun 2000, penjualan 

enzim merupakan peringkat yang tinggi dalam bidang bioteknologi dan 

diperkirakan mencapai US$ 1,6 milyar.  

 

Sejalan dengan perkembangan bioteknologi industri telah memacu perkembangan 

rekayasa enzim dalam pemanfaatan enzim pada skala industri.  Penggunaan enzim 

secara konvensional kurang menguntungkan dan tidak efisien karena setiap 

pemakaian ataupun analisis harus menggunakan enzim yang baru.  Untuk 

mengatasi kelemahan ini dikembangkan rekayasa enzim dengan teknik 

imobilisasi.  Salah satu matriks digunakan adalah natrium alginat.  Bila natrium 

alginat direaksikan dengan larutan kalsium klorida akan terbentuk gel.  Dalam gel 

ini enzim akan terjerat di antara ikatan polimer kalsium alginat. 
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C. Enzim Lipase 

 

Lipase merupakan enzim yang memiliki peran yang penting dalam bioteknologi 

modern.  Banyak industri yang telah mengaplikasikan penggunaan enzim sebagai 

biokatalis.  Lipase terkenal memiliki aktivitas yang tinggi dalam reaksi hidrolisis 

dan dalam kimia sintesis.  Lipase dapat berperan sebagai biokatalis untuk reaksi-

reaksi hidrolisis, esterifikasi, alkoholisis, asidolisis dan aminolisis.  Candida dan 

Rhizopus yang merupakan organisme yang paling sering dipakai sebagai sumber 

sintesis penghasil lipase (Pandey, dkk., 1999). 

 

Lipase merupakan enzim yang dapat diproduksi oleh beberapa mikroorganisme 

diantaranya yaitu bakteri dan jamur.  Meningkatnya ketertarikan terhadap lipase 

karena enzim ini dapat digunakan sebagai katalis dalam hidrolisis untuk 

mensintesis ester asam lemak. 

 

Lipase mewakili sekelompok enzim yang larut dalam air dan dapat mengkatalisis 

reaksi hidrolisis ikatan ester substrat lemak yang tak larut dalam air, dan berperan 

sebagai lapisan antarmuka antara air dan fase organik.  Aksi enzimatik lipase pada 

substrat adalah hasil dari serangan nukleofilik pada atom karbon karbonil dari 

gugus ester.  Beberapa lipase juga mampu mengkatalisis proses esterifikasi, 

interesterifikasi, transesterifikasi, asidolis, aminolisis dan dapat menunjukkan sifat 

enantioselektivitas. 

 

a. Lipase Terimobilisasi 

 

Penggunaan enzim secara bebas untuk hasil produksi biodiesel memiliki 

keterbatasan teknis, dan secara praktis tidak dapat diandalkan.  Karena 

ketidakmungkinan pemulihan dan penggunaan kembali, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan biaya produksi proses, serta dapat meningkatkan kontaminasi 

produk dengan enzim yang tersisa.  Kesulitan-kesulitan tersebut mampu diatasi 

dengan penggunaan enzim dalam bentuk terimobilisasi sehingga memungkinkan 

penggunaan kembali biokatalis beberapa kali untuk mengurangi biaya, dan lebih 

meningkatkan kualitas produk. 
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Enzim terimobilisasi adalah suatu enzim yang diperangkap dan dilekatkan pada 

suatu medium agar enzim dapat lebih tahan terhadap perubahan kondisi seperti pH 

atau temperatur.  Sistem ini juga membantu enzim berada di tempat tertentu 

selama berlangsungnya reaksi sehingga memudahkan proses pemisahan dan 

memungkinkan untuk dipakai lagi di reaksi lain.  Sistem ini memiliki keunggulan 

dalam hal efisiensi sehingga di industri banyak digunakan dalam reaksi yang 

dikatalisis oleh enzim. 

 

Aktivitas katalitik enzim dan fitur lainnya dapat berubah tergantung pada jenis 

teknik imobilisasi yang digunakan dan kekuatan interaksi antara enzim dan 

pendonor yang mungkin digunakan.  Namun, aktivitas katalitik enzim dalam 

medium tertentu dapat diubah dengan meningkatkan atau menurunkan 

pengadukan.  Dengan demikian, terdapat kemungkinan beberapa aktivitas lipase 

yang hilang selama reaksi transesterifikasi bahkan ketika bergerak digunakan, dan 

ini lebih mungkin pada pemurnian enzim daripada inaktivasi enzim.  Di sisi lain, 

jika seperti pencucian tidak terjadi dan enzim tetap terikat untuk mendukung, 

peningkatan permukaan kontak dapat membantu dalam meningkatkan 

perpindahan massa, sehingga meningkatkan efisiensi enzim sebagai katalis 

 

Akhir-akhir ini mulai dikembangkan sintesis biodiesel menggunakan enzim lipase 

sebagai biokatalis.  Lipase sebagai biokatalis mampu mengarahkan reaksi secara 

spesifik ke arah produk yang diinginkan tanpa terjadinya reaksi samping yang 

merugikan.  Biokatalis ini merupakan katalis heterogen, sehingga pemisahannya 

dari produk setelah reaksi berakhir dapat dilakukan dengan mudah.  Namun, 

enzim lipase mudah terdeaktivasi oleh alkohol yang merupakan reaktan dalam 

proses enzimatik sintesis biodiesel ini (Bajaj, dkk., 2010) 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim 

 

1. Waktu reaksi 

Aktivitas suatu enzim ditentukan dari jumlah substrat yang berubah bersama 

dengan perubahan waktu.  Bila suatu enzim diinkubasi dengan substrat pada 

kondisi pH, suhu, dan kondisi lain yang sesuai, sampel dapat diambil pada 

selang waktu tertentu dan dilakukan analisis jumlah substrat yang berubah 
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atau produk yang dihasilkan.  Pada awalnya perubahan substrat terhadap 

waktu linear meningkat, tetapi kemudian menurun.  Konsentrasi substrat 

akan semakin menurun dengan berjalannya waktu dan juga aktivitas enzim 

akan menurun karena berkurangnya substrat tersebut.  Semua efek tersebut 

berkurang sampai minimum dengan pengukuran kecepatan reaksi awal yaitu 

laju perubahan substrat terhadap waktu (Nurhasanah dan Herasari, 2008). 

 

2. Suhu 

Karena reaksi kimia sangat dipengaruhi oleh suhu maka reaksi yang 

dikatalis oleh enzim juga peka terhadap suhu.  Enzim sebagai protein akan 

mengalami denaturasi jika suhunya dinaikkan.  Akibatnya daya kerja enzim 

menurun.  Mungkin sampai suhu 45°C efek predominannya masih 

memperlihatkan kenaikkan aktivitas sebagaimana dugaan dalam teori 

kinetik.  Tetapi lebih dari 45°C efek yang berlawanan yaitu denaturasi 

termal lebih menonjol dan menjelang suhu 55°C fungsi katalitik enzim 

menjadi punah (Girindra, 1993). 

 

3. Pengaruh pH 

Enzim hanya aktif pada kisaran nilai pH yang terbatas.  Keragaman aktivitas 

enzim akibat pengaruh pH disebabkan oleh keadaan ionisasi protein enzim 

dan komponen-komponen lain dari campuran reaksi.  Nilai pH saat aktivitas 

enzim maksimum disebut dengan pH optimal, yang merupakan sifat 

karakteristik suatu enzim, menunjukkan bahwa enzim stabil pada kondisi 

yang diamati.  Adanya perubahan pH di atas atau di bawah optimal akan 

mengurangi aktivitas enzim (Winarno, 1986). 

 

4. Konsentrasi  

Aktivitas enzim akan bervariasi secara linier dengan perubahan 

konsentrasinya.  Peristiwa ini merupakan hal yang sangat penting karena 

pengujian (assays) enzim biasanya dilakukan terhadap sejumlah atau 

sebagian kecil larutan bahan yang diperoleh.  Contoh aktivitas enzim serum 

diperhitungkan per liternya, sedangkan penentuan atau pengukurannya 

dilakukan pada 0,1 mL atau 0,2 mL saja.  Berbagai tipe yang dapat 
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diperoleh secara normal diperoleh hubungan garis lurus dan adanya 

penyimpangan (deviasi).  Kecepatan reaksi enzim akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi substrat atau enzim sampai pada suatu 

harga yang memberikan kecepatan reaksi tetap.  Pada keadaan tersebut, 

kecepatan reaksi enzim mencapai maksimum (Nurhasanah dan Herasari, 

2008). 

 

D. Pencemaran Lingkungan (Tanah) 

 

Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia masuk dan merubah lingkungan 

tanah alami.  Hal tersebut biasanya terjadi akibat kebocoran limbah cair atau 

bahan kimia industri atau fasilitas komersial penggunaan pestisida, kecelakaan 

kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah; air limbah dari tempat 

penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah yang 

tidak memenuhi syarat (illegal dumping).  Zat berbahaya dan beracun yang telah 

mencemari permukaan tanah akan menguap, tersapu oleh air hujan dan atau 

masuk ke dalam tanah yang kemudian mengendap menjadi zat kimia beracun di 

tanah (Muslimah, 2015). 

 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian 

Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa; “Tanah adalah salah satu komponen 

lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan 

organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan 

menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya”.  Tetapi kerusakan 

tanah terjadi diakibatkan oleh kegiatan manusia.  Di dalam PP No. 150 th. 2000 

dikatakan bahwa, “Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya 

sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”. 
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A. Minyak Goreng 

 

Dalam standar nasional Indonesia (SNI 3741:2013) mutu minyak goreng yang 

dikonsumsi dan digunakan untuk menggoreng bahan pangan ditentukan oleh sifat 

kimia dan sifat fisika komponen penyusun, syarat mutu minyak goreng dapat 

dilihat pada Tabel 2 

 

Tabel 2.  Syarat mutu minyak goreng 

No Karakteristik Satuan Nilai 

1. Warna - Normal, kuning dan merah 

2. Air % b/b Maks. 0,15 

3. Titik leleh ℃ Maks. 24 

4. Bau dan rasa - Normal, kuning dan merah 

5. Asam lonoleat (c 18:3) % b/b Maks. 2 

6. Bilangan asam Mg KOH/g Maks. 0,6 

Sumber : SNI 3741 : 2013 

Lemak jenuh mempunyai kestabilan yang tinggi terhadap panas dan minyak 

yang dikatakan bagus adalah minyak yang stabil akan adanya panas kualitas 

minyak goreng ditentukan oleh kandungan asam lemak dari minyak itu sendiri. 

Bilangan iodin merupakan asam lemak tidak jenuh (Nur, 2006). 

 

Komponen yang dikandung karbon minyak kelapa panjang antara 12-14 dan 

pada minyak nabati mempunyai rantai karbon lebih panjang sekitar 16-18.  

Minyak berbentuk cair yang tersusun atas lemak dan gliserin dimana gliserol dari 

ketiga radikal terhidroksil diganti dari gugus ester (Djaeni, 2002). 

 

Minyak goreng mempunyai sebagai penambah rasa gurih, penghantar panas 

dan penambah nilai kalor terhadap bahan makanan yang digoreng.  Minyak 

goreng yang berasal dari kelapa sawit termasuk klasifikasi oleic linoleic acid oils 

yang diperoleh dari buah kelapa sawit.  Umumnya, minyak nabati memiliki 

kandungan triclylgycerol yang merupakan senyawa antara ester dari asam 

karboksilat suhu tunggi dengan glycerol (Achmad, 1979). 
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Selama proses penggorengan, minyak akan mengalami degradasi berdasarkan 

reaksi peruraian asam lemak.  Menurut Kusuma (2003), proses degradasi tersebut 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

 

a. Hasil dekomposisi yang tidak menguap, tetap terdapat dalam minyak. 

b. Hasil dekomposisi yang menguap, keluar bersama uap panas pada saat 

digunakan untuk menggoreng. 

Sumber minyak ada dua yaitu hewan dan tumbuhan misalnya dari hewan yaitu 

ikan paus, ikan sarden, minyak babi, minyak sapi dan dari tumbuhan yaitu minyak 

kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, dan minyak biji bunga matahari  

(Ketaren, 2005). 

 

B. Limbah Minyak Jelantah 

 

Limbah minyak jelantah tersedia cukup banyak yang merupakan sisa dari 

pengolahan makanan seperti rumah tangga, restoran, dan industri.  Apabila 

dibuang ke lingkungan limbah minyak jelantah tersebut akan sangat berdampak 

bagi lingkungan seperti adanya lapisan minyak dalam air, menurunnya 

konsentrasi oksigen terlarut di dalam air, menjadikan pencahayaan matahari 

kurang maksimal sehingga organisme di dalam air kekurangan cahaya.  Pada suhu 

rendah limbah minyak jelantah akan membeku sehingga menyumbat saluran pipa, 

membuat saluran air pembuangan terganggu (Travis et al., 2008). 

 

Limbah minyak jelantah mengandung asam lemak tak jenuh yang bersifat 

mudah mengikat oksigen dalam darah, sehingga apabila dikonsumsi kembali akan 

mengakibatkan penyakit bagi manusia diantaranya kanker dan penyempitan 

pembuluh darah.  Limbah minyak jelantah yang dibuang ke lingkungan akan 

mengalami degradasi biologi yang menyebabkan pencemaran lingkungan berupa 

turunnya kadar COD dan BOD dalam perairan yang dapat menimbulkan bau yang 

busuk jika dibuang ditempat terbuka (Djaeni, 2002). 
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Menurut Ketaren (2005), minyak goreng yang telah digunakan akan mengalami 

perubahan warna menjadi keruh.  Untuk menghilangkan warna keruh pada 

minyak, maka dapat digunakan adsorben berupa tanah pemucat dan arang aktif ke 

dalam minyak.  Setelah proses penyerapan berakhir, selanjutnya dilakukan 

penyaringan. 

 

E. Bakteri 
 

1. Definisi 

 

Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik (tidak memiliki 

selubung inti).  Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik 

berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus (nukleus) dan tidak ada 

membran inti.  Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut 

nukleoi.  Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas 

akson saja.  Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung 

menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler ( Jawetz, 2004) . 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah :  

 

a. Sumber energi, yang diperlukan untuk reaksi-reaksi sintesis yang  

membutuhkan energi dalam pertumbuhan dan restorasi, pemeliharaan  

keseimbangan cairan, gerak dan sebagainya.  

b. Sumber karbon  

c. Sumber nitrogen, sebagian besar untuk sintesis protein dan asam-asam  

nukleat. 

d. Sumber garam-garam anorganik, khususnya folat dan sulfat sebagai anion ;  

dan potasium, sodium magnesium, kalsium, besi, mangan sebagai kation.  

e. Bakteri-bakteri tertentu membutuhkan faktor-faktor tumbuh tambahan,  

disebut juga vitamin bakteri, dalam jumlah sedikit untuk sintesis metabolik  

esensial (Irianto, 2006). 
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2. Klasifikasi Bakteri 

 

Untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan klasifikasi, tes 

biokimia, pewarnaan gram, merupakan kriteria yang efektif untuk klasifikasi. 

Hasil pewarnaan mencerminkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri 

(struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu 

bakteri Gram-positif dan bakteri Gram-negatif. 

 

1. Bakteri Gram-negatif  

A. Bakteri Gram Negatif Berbentuk Batang (Enterobacteriacea).  Bakteri 

gram negatif berbentuk batang habitatnya adalah usus manusia dan 

binatang. Enterobacteriaceae meliputi Escherichia, Shigella, 

Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus).  Beberapa 

organisme seperti Escherichia coli merupakan flora normal dan dapat 

menyebabkan penyakit, sedangkan yang lain seperti salmonella dan 

shigella merupakan patogen yang umum bagi manusia.  

 

a) Pseudomonas, Acinobacter dan Bakteri Gram Negatif Lain. 

Pseudomona aeruginosa bersifat invasif dan toksigenik, mengakibatkan 

infeksi pada pasien dengan penurunan daya tahan tubuh dan merupakan 

patogen nosokomial yang penting . 

 

b) Vibrio Campylobacter, Helicobacter, dan bakteri lain yang 

berhubungan.  Mikroorganisme ini merupakan spesies berbentuk batang 

Gram-negatif yang tersebar luas di alam.  Vibrio ditemukan di daerah 

perairan dan permukaan air.  Aeromonas banyak ditemukan di air segar 

dan terkadang pada hewan berdarah dingin.  

 

c) Haemophilus , Bordetella, dan Brucella.  Gram negatif Hemophilis 

influenza tipe b merupakan patogen bagi manusia yang penting. 

 

d) Yersinia, Franscisella dan Pasteurella.  Berbentuk batang pendek 

Gram-negatif yang pleomorfik.  Organisme ini bersifat katalase positif, 

oksidase positif, dan merupakan bakteri anaerob fakultatif  

(Jawetz, 2004).  
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2. Bakteri Gram-positif  

a) Bakteri gram positif pembentuk spora : Spesies Bacillus dan 

Clostridium.  Kedua spesies ini terdapat dimana-mana, membentuk 

spora, sehingga dapat hidup di lingkungan selama bertahun-tahun.  

Spesies Bacillus bersifat aerob, sedangkan Clostridium bersifat anaerob 

obligat. 

 

b) Bakteri Gram-positif tidak membentuk spora: Spesies 

Corynebacterium, Listeria, Propionibacterium, Actinomycetes.  

Beberapa anggota genus Corynebacterium dan kelompok 

Propionibacterium merupakan flora normal pada kulit dan selaput 

lender manusia .  

 

c) Staphylococcus.  Berbentuk bulat, biasanya tersusun bergerombol yang 

tidak teratur seperti anggur.  Beberapa spesies merupakan anggota flora 

normal pada kulit dan selaput lendir, yang lain menyebabkan supurasi 

dan bahkan septikemia fatal.  Staphylococcus yang patogen sering 

menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma dan menghasilkan 

berbagai enzim ekstraseluler.  Tipe Staphylococcus yang berkaitan 

dengan medis adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus. 

d) Streptococcus.  Merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat yang 

mempunyai pasangan atau rantai pada pertumbuhannya.  Beberapa 

streptococcus merupakan flora normal manusia tetapi lainnya bisa 

bersifat patogen pada manusia.  Ada 20 spesies diantaranya ; 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, dan jenis 

Enterococcus (Jawetz, 2004). 

 

3. Identifikasi Bakteri 

 

Terdapat beberapa cara untuk identifikasi bakteri antara lain :  

a. Pemeriksaan Mikroskopis  
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Pemeriksaan langsung digunakan untuk mengamati pergerakan, dan 

pembelahan secara biner, mengamati bentuk dan ukuran sel yang alami, 

yang pada saat mengalami fiksasi panas serta selama proses pewarnaan 

mengakibatkan beberapa perubahan (Koes Irianto, 2006).  

 

b. Pembiakan Bakteri  

Pembenihan atau media yaitu campuran bahan-bahan tertentu yang dapat 

menumbuhkan bakteri, jamur ataupun parasit, pada derajat keasaman dan 

inkubasi tertentu.  Pembiakan diperlukan untuk mempelajari sifat bakteri 

untuk dapat mengadakan identifikasi, determinasi, atau differensiasi jenis-

jenis yang ditemukan.  Medium pembiakan terdiri dari :  

 

1) Medium pembiakan dasar  

Pembiakan dasar adalah medium pembiakan sederhana yang 

mengandung bahan yang umum diperlukan oleh sebagian besar 

mikroorganisme dan dipakai juga sebagai komponen dasar untuk 

membuat medium pembiakan lain.  Medium ini dibuat dari 3 gr ekstrak 

daging, 5 gr pepton dan 1000 mL air.  Dinamakan juga bulyon nutrisi . 

Dengan penambahan 15 gr agar-agar diperoleh apa yang dinamakan 

agar nutrisi atau bulyon agar. 

 

2) Medium pembiakan penyubur (Euriched Medium)  

Medium pembiakan penyubur dibuat dari medium pembiakan dasar 

dengan penambahan bahan lain untuk mempersubur pertumbuhan 

bakteri tertentu yang pada medium pembiakan dasar tidak dapat tumbuh 

dengan baik.  Untuk keperluan ini ke dalam medium pembiakan dasar 

sering ditambahkan darah, serum, cairan tubuh, ekstrak hati dan otak 

(Irianto, 2006).  

 

3) Medium pembiakan selektif  

Medium pembiakan selektif digunakan untuk menyeleksi bakteri yang 

diperlukan dari campuran dengan bakteri-bakteri lain yang terdapat 

dalam bahan pemeriksaan.  Dengan penambahan bahan tertentu bakteri 
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yang dicari dapat dipisahkan dengan mudah.  Medium pembiakan ini 

berdasarkan pada sifat kerjanya dapat dibedakan dalam :  

a. Selektivitas karena perbedaan tumbuh  

b. Selektivitas karena penghambatan.  

 

Medium pembiakan selektif dalam pemakaiannya diberi bermacam-

macam bentuk yang sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai berikut :  

a. Bentuk medium cair  

b. Bentuk medium padat dengan penambahan agar-agar atau gelatin 

(Irianto, 2006). 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat  

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 hingga November 2022 

di Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Bandar Lampung.  Pengambilan sampel dilakukan di Jalan 

Bumi Manti 1 No.107 Kedaton, Bandar Lampung tepatnya di lingkungan penjual 

nasi goreng.  Identifikasi bakteri dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Balai 

Veteriner Lampung.  Karakterisasi biodiesel menggunakan Gas Cromatography 

and Mass Spectroscopy (GC-MS) dilakukan di Universitas Negeri Semarang 

(UNNES).  

 

B. Alat dan Bahan  

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain cawan petri,tabung 

reaksi, erlenmeyer, autoklaf, oven, Laminar Air Flow (LAF), pipet tetes, hot plate, 

batang pengaduk, gelas beaker, inkubator, gelas ukur, bunsen, spatula, neraca 

analitik, jarum ose, pH meter,mikropipet, labu ukur, labu takar, tabung 

sentrifugasi, sentrifugasi, corong, piknometer, buret dan statip, orbital shaker, 

viscometer stopwatch, gunting, pipet volume, termometer, shaker, pembakar 

bunsen, water bath, mikroskop, spektrofotometer UV-Vis, inkubator bergoyang, 

dan evaporasi. 

 

 



27 

 

 
 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain isolat tanah, 

Nutrient Agar (NA), minyak zaitun, tween-80, buffer fosfat, asetonitril, n-

heksana, NaOH, ammonium sulfat, tembaga (II) asetat, metil merah, kertas 

cakram, Bovine Serum Albumin (BSA), asam oleat, HCl, pereaksi lowry A, 

pereaksi lowry B, akuades, NaCl, aseton, etanol, metanol, minyak kelapa, tissue, 

kertas label, kertas saring, Nutrient Broth (NB), alumunium foil, dan plastik wrap. 

 

C. Prosedur Penelitian  

 

1. Tahap Persiapan 

 

a. Persiapan Alat 

Semua peralatan gelas yang akan dipakai dicuci bersih, dikeringkan dan 

dilakukan sterilisasi agar alat-alat tersebut terhindar dari mikroba yang 

tidak diinginkan.  Sterilisasi alat dilakukan dengan menggunakan autoklaf 

pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit.  Seluruh kegiatan 

dilakukan secara aseptis di dalam laminar air flow (LAF). 

 

b. Pembuatan Media Selektif 

Media selektif yang digunakan adalah Rhodamine B.  Substrat untuk 

skrining lipase terdiri dari minyak zaitun, Tween-80, akuades dan 

Rhodamine B.  Pertama-tama Rhodamine B ditimbang sebanyak 0,0005 gr 

kemudian dilarutkan dalam 100 mL akuades, setelah itu larutan Rhodamine 

B disterilkan dengan menggunakan suntikan dan mikrofilter berukuran 0,2 

  Setelah itu dibuat media NA dengan menimbang 2,8 gr NA, kemudian 

dilarutkan dalam 100 mL aquades dan disterilisasi di autoklaf pada suhu 

121°C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit.  Kemudian ditambahkan 

komposisi media selektif yaitu, minyak zaitun sebanyak 1000  L, Tween-

80 sebanyak 500  L, akuades sebanyak 300  L dan Rhodamine B 

sebanyak 200  L kemudian dituangkan ke dalam cawan petri. 
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c. Pembuatan Media Kultur 

Media cair yang digunakan sebagai starter dan kultur disiapkan dengan cara 

menimbang 1,3 gr Nutrient Broth (NB) kemudian dilarutkan dalam 100 mL 

akuades ditambah 2 tetes tween-80 dan 2 mL minyak zaitun dan 

disterilisasi di autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 15 

menit. 

 

d. Pembuatan Pereaksi 

Pereaksi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pereaksi Lowry 

(Lowry et al., 1951).  Pereaksi Lowry digunakan untuk menguji kadar 

protein ekstrak kasar enzim lipase.  Pereaksi Lowry terdiri atas 4 macam, 

yaitu : 

 

i. Pereaksi A : 2 gr Na2CO3 dilarutkan dalam 100 mL NaOH 0,1 N 

ii. Pereaksi B : 5 mL larutan CuSO4.5H2O 1% (w/v) ditambahkan 5 mL 

larutan Na(K)-tartarat 1% (w/v) 

iii. Pereaksi C : 2 mL pereaksi B ditambahkan 100 mL pereaksi A 

iv. Pereaksi D : reagen Folin-Ciocelteau diencerkan dengan akuades 1:1. 

 

2. Skrining Bakteri Lipase 

 

Skrining bakteri lipolitik dilakukan dari sampel tanah.  Sampel ditimbang 

sebanyak 1 gram secara aseptis ke dalam labu elenmeyer 250 mL steril.  Sampel 

dilarutkan dengan larutan fisiologi (NaCl 0,85 % (w/v)).  Kemudian di kocok 

selama 15 menit yang bertujuan untuk melepaskan mikroba yang masih terjerat 

pada tanah.  Kemudian sampel disaring, diambil larutannya dan dilakukan 

pengenceran secara bertingkat hingga 5 kali (    ).  Setelah itu diambil 50 μL 

kemudian di tuangkan dengan metode pour plate pada media Nutrient Agar 

dan diinkubasi pada suhu yang sesuai ketika pengambilan sampel selama 24 jam. 

Kultur bakteri kemudian dipindahkan ke media Nutrient Agar baru secara aseptis 

menggunakan jarum ose dan diinkubasi kembali selama 24 jam pada suhu yang 

sesuai ketika pengambilan sampel. 



29 

 

 
 

3. Skrining Produksi Lipase Toleran Pelarut 

 

Pada metode ini dituangkan masing-masing pelarut organik (asetonitril dan n-

heksana) ke dalam media agar baru yang ditambah metil merah.  Kemudian 

diinokulasikan dengan koloni bakteri dari media kultur menggunakan keras 

cakram yang sebelumnya telah dicelupkan, kemudian kertas cakram di letakkan 

ke dalam media agar yang telah dibagi sesuai dengan konsentrasi pelarut yaitu 

1%, 3% dan 5% diinkubasi pada suhu 28℃ selama 48 jam. 

 

4. Identifikasi Bakteri Lipolitik 

 

Identifikasi mikroba penghasil lipolitik dilakukan melalui serangkaian uji 

biokimia meliputi pengecetan Gram dan uji motilitas.  Identifikasi mengacu pada 

buku Bergey’s Manual Determinative Bacteriology (Holt et al., 1994).  Adapun 

prosedur dari masing-masing uji ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Pengecatan Gram 

Uji Gram dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengamatan 

morfologi bakteri.  Teknik ini dilakukan dengan mengambil biakan bakteri 

dengan menggunakan jarum ose pada objek glas yang sudah disterilkan 

dengan menggunakan alkohol 70 %, kemudian ditetesi kristal violet sebagai 

pewarna utama dan didiamkan 1 menit.  Dicuci dengan air mengalir, ditetesi 

iodin sebagai mordant didiamkan 1 menit, dibilas dengan air mengalir. 

Ditetesi alkohol 70 % didiamkan sampai 30 menit dan dibilas kembali 

dengan air mengalir, ditetesi safranin sebagai pewarna tandingan.  Setelah 

itu dikeringkan dan diperiksa dibawah mikroskop.  Pada pewarnaan ini akan 

didapatkan perbedaan warna antara bakteri Gram positif yang akan 

berwarna biru keunguan dengan bakteri Gram negatif yang berwarna merah 

(Pelczar dan Chan, 2008). 

 

b. Uji Motilitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah bakteri yang diuji bersifat motil 

atau tidak.  Pertama-tama isolat bakteri diinokulasi pada media Nutrient 

Agar (NA) pada tabung reaksi secara aseptik dan ditusukkan pada agar 
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tegak, kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai pada proses pengambilan 

sampel tanah selama 24-48 jam.  Uji bernilai positif ditunjukkan dengan 

melebarnya koloni pada bekas tusukan pada media yang merupakan indikasi 

bakteri tersebut bersifat motil (Hadioetomo, 1993). 

 

5. Kurva Pertumbuhan Sel 

 

Pembuatan kurva pertumbuhan diawali dengan pembuatan medium starter (media 

inokulum).  Mikroba terpilih yang disimpan di dalam medium agar miring diambil 

sebanyak dua ose dari medium tersebut dimasukkan dalam 20 mL starter 

kemudian diinkubasi pada shaker incubator dengan kecepatan 110 rpm selama 24 

jam.  Sebanyak 2 % starter dipindahkan ke medium kultur (media fermentasi) dan 

diinkubasi kembali selama 72 jam.  Pengukuran OD (Optical Density) dilakukan 

setiap 12 jam sekali.  Sebanyak 0,3 mL kultur dan 2,7 mL akuades dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi, lalu diukur serapannya menggunakan Spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 600 nm. 

 

6. Produksi Enzim Lipase 

 

Produksi enzim lipase dilakukan setelah diketahui kondisi optimun pertumbuhan 

bakteri.  Mikroba terpilih yang disimpan di dalam medium agar miring diambil 

sebanyak dua ose dari medium tersebut dimasukkan dalam 20 mL starter 

kemudian diinkubasi pada shaker incubator dengan kecepatan 110 rpm selama 24 

jam.  Sebanyak 2 % starter dipindahkan ke medium kultur (media fermentasi) dan 

diinkubasi kembali sesuai dengan waktu pertumbuhan optimum bakteri.  Media 

produksi disentrifugasi untuk memisahkan filtrat.  Filtrat merupakan ekstrak kasar 

enzim, selanjutnya diuji aktivitasnya menggunakan metode titrimetri dan 

dilakukan analisa kadar protein dengan metode Lowry. 
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7. Pemurnian Enzim 

 

a. Fraksinasi 

Fraksinasi lipase dilakukan dengan penambahan ammonium sulfat secara 

bertahap pada 15, 30, 45 dan 60% jenuh.  Caranya sebagai berikut: 

amonium sulfat sebanyak 15% dimasukkan secara perlahan ke dalam gelas 

piala yang berisi ekstrak lipase sambil diaduk dengan magnetik stirer 

sampai terbentuk endapan.  Ekstrak kasar lipase kemudian disentrifus pada 

10.000 g selama 20 menit.  Endapan yang diperoleh dinamakan F1.  F1 

dilarutkan dalam NaCl 1% dan disimpan pada suhu 40 °C.  Supernatan hasil 

fraksinasi pertama ditambah ammonium sulfat sebanyak 30%, selanjutnya 

dilakukan prosedur yang sama sehingga diperoleh F2.  Prosedur yang sama 

dilakukan untuk menghasilkan fraksi ammonium sulfat 45% (F3) dan 60% 

(F4).  Seluruh fraksi yang dihasilkan didialisis menggunakan selofan 

(Saxena et al., 2003).  Fraksi hasil dialisis dinamakan FHD1 (fraksi 15%), 

FHD2 (fraksi 30%), FHD3 (fraksi 45%) dan FHD4 (fraksi 60%).  

 

b. Dialisis 

Endapan protein yang telah dilarutkan dari tiap fraksi ammonium sulfat 

dalam kantong selofan dan didialisis dengan buffer fosfat 0,05M pH 7 

selama ± 24 jam pada suhu dingin.  Selama dialisis dilakukan pergantian 

larutan buffer setiap 4-6 jam sekali agar konsentrasi ion-ion di dalam 

kantong dialisis dapat dikurangi.  Proses ini dilakukan secara kontinu 

sampai ion-ion di dalam kantong dialisis dapat diabaikan.  Untuk 

mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi ion-ion garam di dalam kantong, 

maka diuji dengan menambahkan larutan Ba(OH)2 atau BaCl2.  Apabila 

masih terdapat ion sulfat maka akan terbentuk endapan putih BaSO4. 
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8. Uji Aktivitas Enzim Lipase 

 

Aktivitas enzim lipase ditentukan dengan menggunakan metode Kwon and Rhee 

(1986). 

a. Penentuan Kurva Standar Asam Oleat 

Larutan induk asam oleat 30 mg/mL di ambil masing-masing 0,125; 

0,250; 0,375; 0,500; 0,625 dan 0,750 mL dan diencerkan dengan n-

heksana hingga volume total mencapai 3,75 mL sedangkan pelarut n-

heksana 3,75 mL digunakan sebagai blanko.  Dari perlakuan tersebut 

dihasilkan larutan standar asam oleat dengan konsentrasi masing-masing 

1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mg/mL.  Larutan standar dan blanko dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan 0,5 mL reagen tembaga (II) 

asetat 5 % pH 6 dan dikocok dengan vorteks selama 1 menit.  Masing-

masing larutan diambil kembali sebanyak 3,20 mL untuk dilakukan 

penentuan nilai absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 715 nm. 

 

b. Uji Aktivitas Enzim Lipase 

Enzim sebanyak 0,70 mL ditambahkan 0,35 mL buffer fosfat pH 6,5 dan 

substrat minyak zaitun sebanyak 0,70 mL.  Campuran tersebut diinkubasi 

pada kecepatan 120 rpm selama 15 menit.  Setelah proses inkubasi, 

ditambahkan 0,5 mL HCl 6 N dan 3,25 mL n-heksana, divorteks selama 1 

menit dan didiamkan selama 15 menit.  Setelah terbentuk dua fase, fase 

minyak diambil sebanyak 2,50 mL dan ditambahkan n-heksana sebanyak 

1,25 mL.  Perlakuan ini menggunakan kontrol yaitu akuades 0,70 mL yang 

ditambahkan 0,35 mL buffer fosfat pH 6,5 dan substrat minyak zaitun 

sebanyak 0,70 mL.  Selain itu, digunakan blanko pelarut n-heksana 

sebanyak 3,75 mL.  Sampel, kontrol dan blanko ditambahkan 0,5 mL 

reagen tembaga (II) asetat 5% pH 6 lalu divorteks.  Fase minyak diambil 

sebanyak 3,20 mL kemudian dilakukan penentuan nilai absorbansi dengan 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 715 

nm. 
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9. Uji Kadar Protein Enzim Lipase 

 

Kadar protein enzim ditentukan dengan metode Lowry (Lowry et al., 1951). 

Sebanyak 0,1 mL enzim lipase ditambahkan 0,9 mL akuades lalu ditambah 5 mL 

pereaksi C kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 10 menit pada suhu 

kamar, lalu ditambahkan dengan cepat 0,5 pereaksi D, kemudian dihomogenkan 

dan didiamkan selama 30 menit, lalu diukur pada λ maks 750 nm.  Untuk 

menentukan konsentrasi protein enzim digunakan kurva standar BSA (Bovine 

Serum Albumin). 

 

10. Karakterisasi Lipase 
 

a. Pengaruh pH terhadap aktivitas lipase 

Karakterisasi pH dilakukan dengan mengukur aktivitas lipase dengan variasi 

pH 5,6,7,8, dan 9.  Nilai pH optimum merupakan pH pada saat enzim 

mempunyai aktivitas tertinggi.  Uji aktivitas untuk pH 5,6 dan 7 digunakan 

100 mM buffer natrium fosfat, sedangkan untuk pH 8 dan 9 digunakan 

buffer tris HCl. 

b. Pengaruh temperatur terhadap aktivitas lipase 

Penentuan suhu optimum dilakukan dengan mengukur aktivitas enzim pada 

berbagai temperatur dalam rentang 30-90
o
C.  

c. Stabilitas lipase terhadap pelarut organik 

Stabilitas lipase ditentukan dengan mengukur aktivitas sisa enzim setelah 

diinkubasi dalam pelarut organik dengan perbandingan 1:1 selama 30 menit 

(Rahman dkk., 2010).  Pelarut organik yang digunakan adalah asetonitril  

 

11. Pembuatan Biodiesel 
 

a. Transesterifikasi pembuatan biodiesel 

Transesterifikasi pembuatan biodiesel, dilakukan dengan cara memasukkan 

coconut oil sebanyak 100 mL ke dalam erlenmeyer 500 mL, konsentrasi 

enzim lipase 1 %, dan 5 % (v/v) serta metanol (perbandingan metanol-
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minyak 6:1).  Campuran reaksi diinkubasi pada suhu 40 °C dalam keadaan 

dikocok.  Setelah terbentuk dua lapisan dilakukan pemisahan dengan 

supernatan dan endapan enzim.  Supernatan dimasukkan dalam erlenmeyer 

500 mL dan ditambahkan n-heksana (1:3 v/v).  Selanjutnya diekstraksi, lalu 

didiamkan hingga terbentuk dua lapisan.  Campuran antara metil ester dan 

n-heksana kemudian dievaporasi pada suhu 69 °C sehingga diperoleh metil 

ester, yang dikenal sebagai biodiesel. 

b. Analisis GC-MS (Gas Chromathography–Mass Spectrometry) 

Biodiesel yang dihasilkan dengan jumlah yang optimum akan dilakukan 

analisis menggunakan GC-MS untuk mengidentifikasi komponen penyusun 

biodiesel dan untuk mengetahui trigliserida (minyak jelantah) mampu 

diubah menjadi mono ester atau metil ester (Syani, 2014; Meliyana, 2015; 

Hartaty, 2018). 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Identifikasi isolat bakteri menunjukkan uji positif Pseudomonas sp. 

2. Aktivitas lipolitik Pseudomonas sp., penambahan asetonitril diperoleh zona 

bening sebesar 18,7 mm, 14,4 mm, dan 12,5 mm. 

3. Kondisi optimum pertumbuhan Pseudomonas sp. terjadi pada lingkungan 

media pertumbuhan pH 7 dan waktu inkubasi ke-66 jam.  

4. Aktivitas enzim tertinggi diperoleh pada tahap fraksinasi dengan nilai 

aktivitas spesifik 227,8 U/mg. 

5. Reaksi transesterifikasi minyak kelapa dengan katalis enzim lipase terjadi 

pada kondisi optimum pH 8, suhu 35ºC, dan konsentrasi metanol 25% 

dengan aktivitas spesifik 35,57 U/mg. 

6. Metil ester yang dihasilkan berdasarkan analisis produk transesterifikasi 

menggunakan GC-MS hanya terdapat satu metil ester saja dengan jumlah 

relatif 1,04%.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka pada penelitian selanjutnya 

sebagai berikut : 

1. Melakukan modifikasi pada spesies enzim yang baru 

2. Menentukan kondisi optimum pertumbuhan Pseudomonas sp. dengan 

memvariasikan konsentrasi substrat. 

3. Menentukan pengaruh variasi konsentrasi pelarut, konsentrasi enzim, suhu, 

dan waktu reaksi transesterifikasi terhadap jumlah metil ester yang 

dihasilkan. 
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