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Abstract 

 

 

 The purpose of this study was determining the optimation yield of biodiesel from 

oil/fats instant noodle factory wastes as revealed by catalyst concentration (NaOH) and 

heating time and their interactions. Data was analyzed by Factorial Design (4x3), it’s used 

Randomized Compeletely Block Design (RCBD) and the Honestly Significant Differences 

(HSD) at 5% significant level with three repications which was the time heating were used as 

block. Catalyst concentration was consisted of four levels, those were 0,5%, 1,0%, 1,5%, and 

2,0%, respectively. Time heating was consisted of three levels, those were 30, 60, 90, and 120 

minutes, respectively. The result of the study showed that : 1) The highest yield of biodiesel 

(49,19 ± 2,19%) was optained at 2,0% NaOH addition. 2) The highest yield of biodiesel (52,68 

± 0,76%) was optained at 120 minutes time heating duration. 3) The maximum yield of 

biodiesel was optained in amount 56,57 ± 0,24% at 2,0% NaOH addition with 120 minutes 

time heating duration, but it was optimum at 2,0% NaOH addition and 120 minutes time 

heating duration in amount 41,85 ± 1,75%. 

 

 

Keywords : biodiesel, oil/fats, instant noodle factory wastes, optimation. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi energi terbesar di kawasan Asia 

Tenggara dan urutan kelima di Asia Pasifik dalam konsumsi energi primer, setelah 

negara China, India, Jepang, dan Korea Selatan. (Kemenkeu, 2018). Konsumsi energi 

final (tanpa kayu bakar) Indonesia tahun 2016 masih didominasi oleh BBM sebesar 

47%. Jika dilihat secara sektoral, maka sektor transportasi memiliki pangsa paling 

besar, yaitu sebesar 42%. Konsumsi energi sektor transportasi hampir seluruhnya 

dipenuhi oleh BBM. Jika kebutuhan energi yang didominasi oleh BBM ini terus 

meningkat tanpa ada perubahan pola pemakaian energi, khususnya di sektor 

transportasi, maka keberlangsungan dan ketahanan energi Indonesia akan terganggu 

(BTTP, 2018).  

Biodiesel merupakan bahan bakar berbentuk senyawa methyl ester atau ethyl 

ester. Penggunaan biodiesel memberikan banyak keunggulan, yaitu ramah lingkungan 

karena bersifat biodegrable dan tidak beracun, emisi polutan berupa hidrokarbon yang 

tidak terbakar, jelaga hasil pembakaran biodiesel lebih rendah dari pada solar, tidak 
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memperparah efek  rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek, kandungan 

energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel (80% dari 

kandungan petroleum diesel), serta angka setana lebih tinggi dari pada petroleum diesel 

(solar), dan penyimpanan mudah karena titik nyala yang rendah (Kusumaningtiyas dan 

Bachtiar, 2011). 

Pada penelitian ini, akan menggunakan blothong yang berasal dari limbah 

pabrik mie instan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Blothong tersebut kaya 

akan minyak jelantah residu proses frying pada pembuatan mie instan. Kandungan 

asam lemak bebas dalam minyak jelantah inilah yang kemudian akan diesterifikasi 

dengan metanol menghasilkan biodiesel. Sedangkan kandungan trigliseridanya 

ditransesterifikasi dengan metanol, yang juga menghasilkan biodiesel dan gliserol. 

Dengan kedua proses tersebut maka minyak jelantah dapat bernilai tinggi (Suirta, 

2009). 

Proses pembuatan biodiesel sendiri memiliki banyak parameter yang 

mempengaruhi hasilnya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk optimasi proses 

pembuatan biodiesel dari limbah, diantaranya Hernanda dkk. (2014) membuat 

biodiesel berbahan baku limbah ikan baung dimana yield terbesar pada ratio sampel 1 

: 9 dengan metanol yaitu sebesar 78,01%. Prayanto dkk. (2016) membuat biodiesel 

berbahan baku minyak kelapa memakai katalis NaOH (0,25%, 0,5%, dan 1%), hasil 

optimum diperoleh pada konsentrasi 1% yaitu sebesar 89,55% sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan diperoleh hasil yang lebih baik mengingat jangkauan masih bisa 

diperluas. Sementara optimasi terhadap waktu pemanasan belum dilakukan dengan 

signifikan, sebagian besar masih mengikuti text book yakni 60menit. Oleh sebab itu, 

penelitian ini akan menggunakan variasi katalis NaOH 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% dan 

waktu pemanasan selama 60menit, 90menit, dan 120menit. Diharapkan dengan 

optimasi ini dapat menghasilkan biodiesel yang memenuhi standar SNI. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Menentukan optimasi hasil biodiesel antar konsentrasi katalis. 
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2. Menentukan optimasi hasil biodiesel antar waktu pemanasan. 

3. Menentukan optimasi hasil biodiesel ditelaah dari interaksi antara 

konsentrasi katalis dan waktu pemanasan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Biodiesel 

Biodiesel merupakan monoalkil ester dari asam-asam lemak rantai panjang yang 

terkandung dalam minyak nabati atau lemak hewani untuk digunakan sebagai bahan 

bakar mesin diesel. Biodiesel dapat diperoleh melalui reaksi transesterikasi trigliserida 

dan atau reaksi esterifikasi asam lemak bebas tergantung dari kualitas minyak nabati 

yang digunakan sebagai bahan baku. 

Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester. 

Esterifikasi mereaksikan minyak lemak dengan alkohol. Katalis-katalis yang cocok 

adalah zat berkarakter asam kuat, dan karena ini, asam sulfat, asam sulfonat organik 

atau resin penukar kation asam kuat merupakan katalis-katalis yang biasa terpilih 

dalam praktek industrial (Soerawidjaja, 2006 dalam Hikmah dan Zuliayana, 2010). 

Untuk mendorong agar reaksi bisa berlangsung ke konversi yang sempurna pada 

temperatur rendah (misalnya paling tinggi 120°C), reaktan metanol harus ditambahkan 

dalam jumlah yang sangat berlebih dan air produk ikutan reaksi harus disingkirkan dari 

fasa reaksi, yaitu fasa minyak. Melalui kombinasi-kombinasi yang tepat dari kondisi-

kondisi reaksi dan metode penyingkiran air, konversi sempurna asam-asam lemak ke 

ester metilnya dapat dituntaskan dalam waktu 1 sampai beberapa jam. Reaksi 

esterifikasi dari asam lemak menjadi metil ester adalah (Hikmah dan Zuliayana, 2010): 

Gambar 1. Reaksi Esterifikasi 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada reaksi esterifikasi antara lain: 
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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. 

3. Katalisator 

Katalisator berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi pada suatu reaksi 

sehingga pada suhu tertentu harga konstanta kecepatan reaksi semakin besar. Pada 

reaksi esterifikasi yang sudah dilakukan biasanya menggunakan konsentrasi 

katalis antara 1-4% berat sampai 10% berat campuran pereaksi. 

4. Suhu Reaksi 

Semakin tinggi suhu yang dioperasikan maka semakin banyak konversi yang 

dihasilkan. 

 

Proses Transesterifikasi 

Transesterifikasi adalah proses yang mereaksikan trigliserida dalam minyak 

dengan alkohol rantai pendek seperti methanol atau etanol  menghasilkan metil ester 

asam lemak (Fatty Acids Methyl Esters / FAME) atau biodiesel dan gliserol (gliserin) 

sebagai produk samping. Katalis yang digunakan pada proses transeterifikasi adalah 

basa/alkali, biasanya digunakan natrium hidroksida (NaOH) atau kalium hidroksida 

(KOH) (Hikmah dan Zuliayana, 2010). Reaksi transesterifikasi trigliserida menjadi 

metil ester adalah : 
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Gambar 2. Reaksi Trasnesterifikasi 

Transesterifikasi juga menggunakan katalis dalam reaksinya. Tanpa adanya 

katalis, konversi yang dihasilkan maksimum namun reaksi berjalan dengan lambat. 

Katalis yang biasa digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa, karena 

katalis ini dapat mempercepat reaksi. 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada reaksi transesterifikasi antara lain: 

1. Pengaruh air dan asam lemak bebas 

Minyak nabati yang akan ditransesterifikasi harus memiliki angka asam 

yang lebih kecil dari 1. Banyak peneliti yang menyarankan agar 

kandungan asam lemak bebas lebih kecil dari 0.5% (<0.5%). Selain itu, 

semua bahan yang akan digunakan harus bebas dari air karena air akan 

bereaksi dengan katalis, sehingga jumlah katalis menjadi berkurang. 

Katalis harus terhindar dari kontak dengan udara agar tidak mengalami 

reaksi dengan uap air dan karbon dioksida. 

2. Pengaruh perbandingan molar alkohol dengan bahan mentah 

Secara stoikiometri, jumlah alkohol yang dibutuhkan untuk reaksi 

adalah 3 mol untuk setiap 1 mol trigliserida untuk memperoleh 3 mol 

alkil ester dan 1 mol gliserol. Oleh karena itu, semakin banyak alohol 

yang digunakan (berlebih) maka hasil konversi yang diperoleh semakin 

bertambah. 

3. Pengaruh jenis alkohol 

Pada rasio 6:1, metanol akan memberikan perolehan ester yang tertinggi 

dibandingkan dengan menggunakan etanol atau butanol. 
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4. Pengaruh Jenis Katalis 

Alkali katalis (katalis basa) akan mempercepat reaksi transesterifikasi 

bila dibandingkan dengan katalis asam. Katalis basa yang paling populer 

untuk reaksi transesterifikasi adalah natrium hidroksida (NaOH), 

kalium hidroksida (KOH), natrium metoksida (NaOCH3), dan kalium 

metoksida (KOCH3). Konsentrasi katalis akan sangat menentukan hasil 

konversi. 

5. Temperatur 

Reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada temperatur 30 - 65° C 

(titik didih metanol sekitar 65° C). Semakin tinggi temperatur, konversi 

yang diperoleh akan semakin tinggi untuk waktu yang lebih singkat. 

6. Waktu Pemanasan 

Waktu pemanasan dalam proses transesterifikasi mempengaruhi hasil 

dari reaksi, semakin lama diharapkan akan menghasilkan yield yang 

lebih besar. 

 

Blothong (Limbah Pabrik Mie Instan) 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen mie instan terbesar di dunia 

seiring dengan meningkatnnya permintaan mie instan di seluruh dunia. Mie merupakan 

komoditas pangan semakin penting di dunia, dengan produksi tahunan 102,740 juta 

pak pada 2015, dan peningkatan yang stabil dari 3% per tahun sejak tahun 2010. 

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat kedua dalam mengkonsumsi 

mie sedunia yaitu sebanyak 13,2 juta per pak berdasarkan World Instant Noodle 

Association, 2015 (Suratmo, 2016). Dalam pembuatannya, terdapat proses frying 

dimana proses ini menggunakan minyak goreng nabati sebagai penghantar panas. 

Selain itu penambahan minyak goreng nabati berfungsi untuk menambahkan kolesterol 

dan memperbaiki tekstur serta cita rasa dari mie instan (Apolonius dkk., 2017). Hal ini 

memungkinkan bahwa limbah pabrik mie instan mengandung residu minyak nabati 

dalam jumlah yang besar yang sangat berpotensi untuk difungsikan kembali sebagai 

bahan baku pembuatan biodiesel.  
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Pabrik mie instan menghasilkan limbah berupa limbah cair dan padat. Limbah 

pabrik mie instan tidak termasuk dalam kategori limbah B3 ataupun mengandung 

logam berat lainnya, tetapi memiliki COD, BOD, yang cukup besar. Tabel 1 

menunjukkan karakteristik blothong (Assegaf, 2012): 

Tabel 1. Karakteristik Blothong 

NO PARAMETER SATUAN KADAR 

1 pH - 5-5,8 

2 BOD mg/L 5700-7300 

3 COD mg/L 7000-10000 

4 Padatan Tersuspensi mg/L 9440-10.280 

 

Di antara limbah cair tersebut terdapat kandungan minyak yang cukup tinggi 

akibat hasil dari proses frying dalam pembuatan mie instan (Apolonius dkk., 2017). 

Kandungan minyak dalam limbah blothong kisaran sebesar 40%. Minyak ini sendiri 

berasal dari minyak goreng nabati yang sudah  menjadi minyak jelantah berwarna 

kecokelatan akibat oleh adanya kerusakan oksidatif. Ketika penggunaannya beberapa 

kali, minyak goreng mengalami perubahan kimia akibat oksidasi dan hidrolisis. 

Sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada minyak goreng. Melalui proses tersebut 

beberapa trigliserida akan terurai menjadi senyawa-senyawa lain, salah satunya Free 

Fatty Acid (FFA) atau asam lemak bebas. Reaksi oksidasi terjadi antara oksigen dengan 

ikatan rangkap dari trigliserida/minyak. Adanya antioksidan (tokoferol) dalam minyak 

berguna untuk mengalihkan proses oksidasi dari minyak ke antioksidan sehingga 

ikatan minyak tetap utuh. Warna coklat minyak jelantah dapat disebabkan adanya 

ikatan molekul karbohidrat dan protein, disebut sebagai Reaksi Maillard yaitu reaksi 

antara gugus karbonil dengan gugus amin dari protein. Pemanasan yang terlalu tinggi 

dan berulang, menyebabkan terjadinya reaksi polimerasi dan reaksi Maillard yang 

menyebabkan minyak mengental dan berwarna gelap. Minyak jelantah memiliki 

bilangan asam yang tinggi. Tingginya bilangan asam ini artinya setara dengan tinggi 

pula kadar asam lemak bebasnya. Trigliserida yang terkandung di dalam sudah banyak 

yang terurai menjadi asam lemak bebasnya akibat reaksi hidrolisa. Hal ini bisa terjadi 
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pada proses pemanasan minyak pada suhu tinggi dan berulang-ulang dan sudah tidak 

layak digunakan lagi (Suroso, 2013).  

 

SNI Biodiesel 

Optimasi metode yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan biodiesel 

berkualitas yang baik yang diharapkan dapat memenuhi standar kelayakan dimana 

termaktub dalam SNI biodiesel keluaran BSN SNI 7182:2015, Tabel 2 berikut (BSN, 

2015): 

Tabel 2. Syarat Mutu Biodiesel SNI 7182 : 2015 

No Parameter Uji Satuan, min/maks Persyaratan 

1 Massa jenis pada 40oC kg/m3 850 -890 

2 Viskositas Kinematik pada 40oC mm2/s (cSt) 2,3 - 6,0 

3 Angka setana Min 51 

4 Titik nyala (mangkok tertutup) oC, min 100 

5 Titik kabut oC, maks 18 

6 Korosi lempeng tembaga (3 jam 

pada 50oC) 

  nomor 1 

7 Residu karbon %-massa, maks 
 

 
- dalam per contoh asli, atau 

 
0,05 

- dalam 10% ampas distilasi 0,3 

8 Air dan sedimen %-vol, maks 0,05 

9 Temperatur distilasi 90% oC, maks 360 

10 Abu tersulfatkan %-massa, maks 0,02 

11 Belerang mg/kg, maks 100 

12 Fosfor mg/kg, maks 10 

13 Angka asam mg-KOH/g, maks 0,5 

14 Gliserol bebas %-massa, maks 0,02 

15 Gliserol total %-massa, maks 0,24 

16 Kadar ester metil %-massa, min 96,5 

17 Angka iodium %-massa(g-I2/100g), 

maks 

115 

18 Kadar monogliserida %-massa, maks 0,8 

19 Kestabilan oksidasi Menit 
 

 
- Periode induksi metode 

rancimat, atau 

 
360 

- Periode induksi metode petro 

oksi 

27 

 

METODE PENELITIAN 
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Piranti dan Bahan 

Piranti yang digunakan pada penelitian ini adalah labu leher tiga 500ml, buret, 

erlenmeyer, corong pisah, hotplate stirrer, magnetic stirrer, kondensor, termometer, 

waterbath, membrane vacuum pump, corong gelas, gelas beaker. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah blothong limbah pabrik mie 

instan, metanol (PA, Merch), H2SO4 (PA, Merch), NaOH (PA, Merch), kloroform, 

Asam Asetat Glasial, KI, Asam Periodat, indikator pati, Asam Tiosulfat 0,01004N, 

indikator phpt, indikator pH, dan aluminium foil. 

 

Metode 

Ekstraksi Minyak (Suhendar, 2013) 

Minyak dipisahkan dengan cara sampel limbah mie instan dilarutkan dalam 

aquades 1:1 (b/b) lalu didihkan. Setelah itu disaring menggunakan kapas untuk 

memisahkan dari pengotor. Hasil saringan tersebut dimasukkan dalam corong pisah 

untuk kemudian diambil fraksi minyaknya. Minyak yang dihasilkan akan dianalisis 

kadar %FFA untuk mengetahui kandungan minyak. 

 

Esterifikasi (Elma, 2016) 

Proses esterifikasi dilakukan dengan mencampurkan 50ml minyak sampel dan 

metanol dengan rasio 1:9 menggunakan katalis asam (H2SO4) 1,0%. Kemudian mixed 

minyak dimasukkan ke dalam labu leher tiga yang berisi magnetic strirrer dan 

dilakukan pemanasan pada suhu 600C dan pengadukan 400 rpm dengan waktu 90 

menit, setelah itu dilakukan proses dekantasi dengan corong pisah. 

 

Transesterifikasi  

Pada proses trasesterifikasi dilakukan pada sebuah labu leher tiga yang 

dipanaskan di atas titik didih air 1050C selama dengan perputaran 400 rpm. Awalnya, 

campuran minyak yang ada di bagian atas corong pisah dimasukkan ke dalam labu 

leher tiga. Adapun pada proses transesterfikasi ini dilakukan dengan mencampur 

katalis basa NaOH (variasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2,0%) dengan metanol (rasio 1:9). 
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Campuran NaOH dengan metanol di masukkan ke dalam labu leher tiga dan di 

reaksikan selama 60 menit, 90 menit dan 120 menit pada suhu 600C.  

 

Fase Pemurnian (Suhendar, 2013) 

Hasil suspensi dimasukan dalam corong pisah, didiamkan selama 24jam untuk 

memisahkan cruel biodiesel dengan gliserol secara gravitasi. Bagian bawah yang keruh 

ialah gliserol, dipisahkan dari bagian atasnya yang lebih terang (cruel biodiesel). 

Selanjutnya fraksi biodiesel dalam corong pisah ditambah aquades yang sebelumnya 

dipanaskan terlebih dahulu (80-900C) dengan rasio 1:1 dengan sampel. Dikocok selama 

±5menit, lalu didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan yang keruh di bagian 

bawah merupakan campuran air, metanol, dan gliserol tersisa, pisahkan dari lapisan 

yang menyerupai minyak di atasnya yang merupakan yield biodiesel. Hasil sintesis 

biodiesel kemudian diukur viskositas, massa jenis, gliserol dan kadar alkil esternya. 

 

Analisa Data 

Data dianalisis dengan menggunakan Rancangan Perlakuan Faktorial 4x3 dan 

rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK), 3 kali ulangan, sebagai kelompok 

adalah waktu analisis. Sebagai faktor pertama konsentrasi katalis NaOH terdiri dari 4 

aras yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Sedangkan sebagai faktor kedua adalah lama 

waktu pemanasan terdiri dari 3 aras yaitu 60 menit, 90 menit dan 120menit. Pengujian 

rataan perlakuan dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan tingkat kebermaknaan 5% 

(Steel dan Torie, 1989). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstraksi Minyak dari Blothong  

Hasil minyak yang diperoleh dari Blothong pabrik mie instant dengan cara 

pemisahan menggunakan akuades adalah 41,86% dengan kadar FFA 45,96%. Jumlah 

yang cukup besar ini memiliki potensi yang baik untuk kemudian dapat diproses 

kembali menjadi bentuk lain yang lebih berguna diantaranya biodiesel.  
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Hasil Biodiesel Ditinjau dari Variasi Konsentrasi Katalis (NaOH) 

Purata rendemen biodiesel (dalam % ± SE) dari proses transesterifikasi antar 

berbagai variasi konsentrasi katalis NaOH (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Purata Rendemen Biodiesel antar Berbagai Variasi Konsentrasi Katalis 

NaOH (S) 

*S (%) Biodiesel (%) **BNJ 5% 

S0,5 43,49 ± 2,55  (a) 

S1,0 46,11 ± 2,22 (ab) 

S1,5 47,09 ± 1,75 (ab) 

S2,0 49,19 ± 2,19 (b) 

 

Keterangan : * S = Soda (NaOH), **BNJ5% : W = 6,85 

- Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antar 

perlakuan tidak berbeda secara bermakna, sebaliknya angka-angka yang 

diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan antar perlakuan berbeda secara 

bermakna. Keterangan ini berlaku juga untuk Tabel 2. 

 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa rendemen biodiesel yang dihasilkan melalui proses 

transesterifikasi antar berbagai variasi konsentrasi katalis (NaOH) meningkat seiring 

dengan makin besarnya konsentrasi katalis NaOH yang ditambahkan (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Diagram Batang Purata Rendemen Biodiesel Berdasarkan Variasi 

Konsentrasi Katalis NaOH (S). 

Gambar 1 menunjukkan peningkatan rendemen biodiesel seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi NaOH. Hal ini disebabkan NaOH berfungsi menjadi katalis 

yang merupakan agen pemercepat laju reaksi semakin besar jumlahnya, maka semakin 
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banyak trigliserida dalam sampel yang bereaksi dengan metanol menghasilkan 

biodiesel. Konversi biodiesel sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak asam lemak 

bebas dalam sampel, sementara NaOH adalah basa kuat yang sangat sensitif untuk 

menyerang ikatan pada trigliserida untuk kemudian bereaksi dengan metanol (Hikmah 

dkk., 2010). 

Menurut Haryono (2010), semakin rendah %-v metanol maka semakin rendah 

pula % rendemen biodiesel, sementara sesebaliknya semakin tinggi %-v metanol maka 

semakin banyak kadar air dalam metanol, untuk itulah katalis digunakan. Katalis 

berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi sehingga kecepatan reaksi menjadi lebih 

tinggi pada suatu kondisi tertentu. Semakin banyak katalis maka energi aktivasi suatu 

reaksi akan semakin kecil, akibatnya produk akan semakin cepat terbentuk. 

Selain itu, faktor penghambat sintesis biodiesel yang signifikan adalah kadar air. 

Adanya air akan menyebabkan reaksi hidrolisis yang menyebabkan minyak akan 

dirubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. NaOH dapat bereaksi dengan air yang 

dapat mengurangi konsentrasi katalis dan menghambat proses, sehingga semakin tinggi 

konsentrasi NaOH, semakin besar pula sisa NaOH yang tidak bereaksi dengan air. 

Akibatnya perolehan rendemen lebih banyak dibandingkan menggunakan konsentrasi 

lebih rendah. 

 

Hasil Biodiesel Ditinjau dari Variasi Waktu Pemasanan 

Purata hasil biodiesel (dalam % ± SE) dari proses transesterifikasi antar variasi 

waktu pemanasan disajikan dalam Tabel 2. 

 

 

 

Tabel 2. Purata Rendemen Biodiesel antar Berbagai Variasi Waktu Pemanasan 

(W) 

*W (Menit) Biodiesel (%) **BNJ 5% 

W60 39,54 ± 1,69 (a) 

W90 47,19 ± 0,52 (b) 

W120 52,68 ± 0,76 (c) 
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Keterangan : *W = Waktu, **BNJ5% : W = 1,69 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa purata rendemen biodiesel (dalam % ± SE) hasil 

proses transesterifikasi antar berbagai variasi waktu pemanasan meningkat seiring 

dengan makin lamanya waktu pemanasan (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Diagram Batang Purata Rendemen Biodiesel Berdasarkan Variasi 

Waktu Pemanasan (W) 

Gambar 2 menunjukkan peningkatan rendemen biodiesel seiring semakin 

lamanya waktu pemanasan. Hal ini disebabkan karena pada reaksi transesterifikasi 

membutuhkan katalis basa, semakin homogen katalis dengan sistem, maka hasilnya 

makin maksimal (Raqeeb et al., 2015), waktu pemanasan membantu menghomogeni-

sasi katalis sehingga peluang untuk bereaksi semakin besar.  

 

 

 

 

Hasil Biodiesel Ditinjau dari Interaksi antar Konsentrasi Katalis dan Waktu 

Pemasanan 

Purata rendemen biodiesel (dalam % ± SE) hasil interaksi antar konsentrasi 

katalis NaOH dan waktu pemanasan berkisar antara 36,47 ± 5,87% sampai 56,57 ± 0,24%  

(Tabel 3). 
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Tabel 3. Purata Rendemen Biodiesel antar Variasi Konsentrasi Katalis 

NaOH (S) dan Waktu Pemanasan (W) 

Waktu 

(menit) 

Konsentrasi Katalis 

S0,5 S1,0 S1,5 S2,0 

W60 36,47 ± 5,87% (a) 

(a)  

38,85 ± 3,69% (a) 

(ab)  

40,97 ± 1,87% (a) 

(bc)  

41,85 ± 1,75% (a) 

(c)  
W90 44,43 ± 0,13% (b) 

(a)  

47,31 ± 0,03% (b) 

(b)  

47,87 ± 0,05% (b) 

(b)  

49,17 ± 0,10% (b) 

(b)  
W120 49,57 ± 0,08% (b) 

(a) 

52,15 ± 0,11% (c) 

(ab) 

52,43 ± 0,07% (c) 

(b) 

56,57 ± 0,24% (c) 

(c) 

Keterangan : W = Waktu, S = Soda (NaOH) 

- BNJ5% : W = 3,957 antar konsentrasi katalis (NaOH) dalam waktu pemanasan. 

- BNJ5% : W = 2,829 antar waktu pemanasan dalam konsentrasi katalis (NaOH). 

- Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris maupun lajur yang sama 

menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda secara bermakna, sebaliknya angka-

angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan antar perlakuan berbeda 

secara bermakna. 

 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa dalam proses transesterifikasi dengan bertambahnya 

konsentrasi katalis NaOH dan semakin lamanya waktu pemanasan meningkatkan hasil 

biodiesel (Gambar 3). 
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Gambar 3. Diagram Purata Rendemen Biodiesel Hasil Interaksi antar Variasi 

Konsentrasi Katalis NaOH (S) dan Waktu Pemanasan (W) 

 

Gambar 3 menunjukkan peningkatan rendemen biodiesel seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi dan lama waktu pemanasan. Sejalan dengan landasan teori, 

hal ini disebabkan oleh semakin tinggi katalis yang ditambahkan maka semakin 

memperkecil energi aktivasi yang diperlukan untuk sintesa biodiesel. Ditinjau dari 

lama pemanasan, semakin lama waktu pemanasan maka semakin homogen katalis di 

dalam sistem mengakibatkan semakin besar hasil biodiesel yang diperoleh. 

Peningkatan waktu pemanasan dari W60 hingga W120 sangat berbeda nyata, 

sementara pada penambahan konsentrasi katalis mulai dari S0,5 meningkat kemudian 

pada S1,0 dan S1,5 tidak terlalu berbeda nyata, setelah itu meningkat signifikan pada S2,0. 

Hal ini terjadi karena banyaknya pengotor sebagai faktor penghambat (seperti kadar 

air) yang bereaksi dengan katalis terlebih dahulu. Pada konsentrasi katalis S2,0 pengotor 

sudah habis bereaksi dengan katalis, menyisakan katalis berlebih yang kemudian 

leluasa bereaksi dengan sampel. 

Hasil tertinggi diperoleh dari sintesa dengan penambahan konsentrasi katalis 

NaOH 2,0% dan durasi waktu pemanasan selama 120 menit sebesar 56,57 ± 0,24%, 

namun bila mempertimbangkan azas efisiensi (daya, waktu, biaya dan sebagainya) 

maka dapat disimpulkan bahwa rendemen biodiesel maksimum pada konsentrasi 

katalis 2,0% dalam waktu pemanasan 60menit sebesar 41,85 ± 1,75%. 

Rendemen biodiesel kemudian dikarakterisasi dengan diukur beberapa parameter 

kelayakannya (Tabel 4). 

Tabel 4. Karakteristik Biodiesel dengan Waktu Pemanasan 120 Menit 

Menggunakan Katalis NaOH 2,0% 

Parameter Uji SNI 7182 : 2015 

(BSN, 2015) 

Hasil Pengujian 

Viskositas Kinematik (mm2/s) 2,3 – 6,0 3,89 

Massa Jenis pada 40o C (Kg/m3) 850 - 890 874 

Gliserol bebas (%b) < 0,02 0,009 
Gliserol total (%b) < 0,24 0,29* 

Kadar Alkil Ester (%b) > 96,50 97,03 
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Dari hasil pengujian beberapa parameter kelayakan biodiesel, hanya gliserol total 

saja yang tidak memenuhi SNI 7182 : 2015. Hal ini dikarenakan faktor sampel yang 

digunakan berupa minyak hasil ekstraksi blothong dimana di dalamnya terdapat emulsi 

dan kadar air yang tinggi. Perlakuan juga mengunakan ratio metanol yang besar hingga 

1:9 (b/b), semakin banyak metanol yang ditambahkan maka semakin tinggi kadar air. 

Sementara kadar air yang tinggi mempengaruhi laju reaksi. Adanya air akan 

menyebabkan reaksi hidrolisis yang menyebabkan minyak akan diubah menjadi asam 

lemak bebas dan gliserol (Andalia dkk., 2018), itulah mengapa kadar gliserol total 

menjadi sedikit lebih tinggi dari standar yang ditentukan. 

 

KESIMPULAN 

1. Penambahan konsentrasi katalis NaOH 2,0% menghasilkan biodiesel paling 

tinggi sebesar 49,19 ± 2,19%. 

2. Peningkatan waktu pemanasan pada proses transesterifikasi pada 120menit 

menghasilkan biodiesel paling tinggi yaitu 52,68 ± 0,76%. 

3. Perolehan rendemen biodiesel hasil interaksi maksimum sebesar 56,57 ± 0,24% 

diperoleh pada penambahan katalis NaOH 2,0% dan waktu pemanasan selama 

120 menit, namun optimum pada penambahan katalis NaOH 2,0% dengan waktu 

pemanasan 60 menit sebesar 41,85 ± 1,75%. 

 

SARAN 

 Penelitian ini belum menunjukkan hasil optimum, sehingga kedepannya 

diharapkan dapat dikembangkan metode pemurnian sampel untuk meminimalisasi 

pengotor yang dapat menghambat laju reaksi. Variasi konsentrasi  katalis perlu 

ditambah / ditingkatkan untuk mencari titik optimum sebelum reaksi ulang – alik 

(reversible) terjadi (penurunan % yielt) dengan pendekatan perbandingan mol bukan 

massa. 
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