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RINGKASAN 

Status pencemaran air di Indonesia pada tahun 2016 dan 
2017 tergolong tercemar berat, pencemaran tersebut sebagian 
besar diakibatkan oleh limbah detergen sintetis yang 
mengandung fosfat. Sebagai upaya minimasi penggunaan 
detergen sintetis, detergen berbahan baku minyak goreng bekas 
dapat dijadikan alternatif detergen ramah lingkungan dengan 
cara mengkonversi minyak goreng bekas menjadi Methyl Ester 
Sulfonate (MES) dan penambahan antibusa propilen glikol. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan 
antibusa propilen glikol terhadap penurunan busa detergen 
goreng bekas, dengan kajian konsentrasi surfaktan (MES) dan 
konsentrasi antibusa propilen glikol serta untuk mengetahui 
formulasi terbaik dan mengetahui karakeristik detergen yang 
dihasilkan. 

Penelitian dirancang dengan menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama 
konsentrasi surfaktan (10%, 20%, 30%) b/b dan faktor kedua  
konsentrasi antibusa (0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%) b/b dan diulang 
sebanyak dua kali. Parameter pengamatan berupa rendemen, 
kadar air, pH, bahan tidak larut, serta tinggi dan stabilitas busa. 
Data di analisa sidik ragam (ANOVA) dengan taraf kepercayaan 
95% serta uji lanjut DMRT dan BNT. Pemilihan alternatif terbaik 
dalam penelitian menggunakan metode Multiple Attribute. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa formulasi terbaik 
detergen yaitu formulasi konsentrasi sufaktan 20% dan 
konsentrasi surfaktan 0,4% dengan rendemen 55,734%, kadar 
air 0,275%, bahan tidak larut 0,150%, pH 10, serta stabilitas busa 
0,633%. Formulasi konsentrasi surfaktan 20% dan konsentrasi 
antibusa 0,4% menghasilkan detergen dengan kadar air rendah, 
sehingga memiliki tekstur kering, dengan tingkat kelarutan dalam 

Dwi Suryo Harini. 155100300111048. Pembuatan Detergen 
Ramah Lingkungan Berbahan Minyak Goreng Bekas: 
Kajian Konsentrasi Surfaktan (MES) Dan Konsentrasi 
Antibusa Propilen Glikol. Tugas Akhir. Pembimbing: Dr. Ir. 
Maimunah Hindun Pulungan, MS., Sri Suhartini STP, 
M.Env.Mgt, PhD. 
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air baik serta nilai pH yang memenuhi SNI 4594;2017. Formulasi 
terbaik yang dihasilkan dihitung dalam neraca massa. Minyak 
goreng bekas 150 ml dikonversikan menjadi MES menghasilkan 
sebanyak 20 ml (rendemen 35,324 %), sedangan untuk detergen 
didapatkan rendemen total 55,734%. 
 
Kata kunci: Antibusa, Detergen, Methyl Ester Sulfonate 

(MES), Minyak Goreng Bekas, Propilen glikol 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

 

 

SUMMARY 

The status of water pollution in Indonesia on 2015 and 
2016 is classified as heavily polluted, mostly due to phosphate-
based synthetic detergents contamination. To minimize the use 
of synthetic detergents, ecofriendly detergents can be one of the 
alternatives. Various waste materials, in particular used cooking 
oil can be used to produce ecofriendly surfactants, by converting 
it into Methyl Ester Sulfonate (MES) using sulfonation and 
methanolysis process with addition of antifoam propylene glycol 
agent. This study aimed to determine the effect of antifoaming 
propylene glycol on foam reduction, as well as to identify the best 
detergent formulation and the characteristic of detergent that has 
been produced. 

Randomized block design was used in this study, with two 
factors include concentration of surfactant (10%, 20%, 30%) w/w, 
and concentration of antifoaming agent (0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%) 
w/w. Each treatment was carried out in duplicate. Quality 
parameters observed were yield, water content, pH, insoluble 
material, height and stability of foam.  Two-ways analysis of 
variance (ANOVA) with confidence intervals 95% was used to 
analyse the experimental data, following post hoc analysis data 
using Duncan multiple range test (DMRT) or least significance 
difference (LSD). The data was compared with the standard 
quality of synthetic detergent powder based on Indonesian 
National Standard Number 4594 Year 2017 (SNI-4549-2017). 
The best treatment was selected using Multiple Attribute method. 

The results showed that the best alternative treatment was 
S2Ab4 formulation (surfactant 20%: antifoam 0.4%), resulted 
detergent with the following quality: yield (55.734%), water 
content (0.275%), insoluble materials (0.150%), pH (10) and 

Dwi Suryo Harini. 155100300111048. The Making of 
Ecofriendly Detergent  from Used Cooking Oil: Study on 
Concentration of Surfactant (MES) and Concentration of 
Antifoaming Propylene Glycol. Undergraduates Thesis. 
Supervisor: Dr. Ir. Maimunah Hindun Pulungan, MS., Sri 
Suhartini STP, M.Env.Mgt, PhD. 
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stability of foaming (0.633%), respectively. This finding confirmed 
that the resulted detergents have met the quality requirement 
based on (SNI-4594-2017).   
The addition of propylene glycol antifoam agent did not have 
impact in decreasing foam of the resulted detergent. Mass 
balance analyses, based on the best formulation selected, 
showed that 150 mL of used cooking oil can produce 20 mL of 
MES  (35.324%) with the total yield of detergent was 55.734% 
 
Keywords: Antifoaming, Detergent, Methyl Ester Sulfonate 
(MES), Used Cooking Oil, Propylene Glycol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan 
Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, dengan judul 
“Pembuatan Detergen Ramah Lingkungan Berbahan Minyak 
Goreng Bekas: Kajian Konsentrasi Surfaktan (MES) Dan 
Konsentrasi Antibusa Propilen Glikol”. Penyusunan TA ini 
merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 
Teknik Pertanian. 
Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. Ir. Maimunah Hindun Pulungan, MS. Dan Sri Suhartini STP, 
M.Env.Mgt, PhD., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen 
Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu 
dan pengetahuan kepada penyusun. 
2. Dr. Ir. Nur Hidayat, MP. selaku dosen penguji, yang telah 
memberi saran, arahan dan ilmu pengetahuanya. 

3. Dr. Siti Asmaul Mustaniroh, STP., MP., selaku Ketua Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya. 
4. Kedua Orangtua, kakak dan segenap keluarga di Malang yang 
senantiasa mendoakan dan mendukung dalam pengerjaan tugas 
akhir  
5. Seluruh sahabat, teman, rekan, adik dan kakak satu jurusan 
TIP 2015 maupun satu fakultas, yang tidak dapat disebutkan satu 
per satu 
6. Segenap keluarga besar HIMATITAN angkatan 2017-2014 

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi dan 
pengalaman, penyusun mengharapkan saran dan masukan demi 
lebih baiknya TA ini. Akhirnya harapan penyusun semoga TA ini 
dapat bermanfaat bagi penyusun maupu semua pihak yang 
membutuhkan. 

 
Malang, November 2019 
Penyusun 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PERSETUJUAN ................ Error! Bookmark not defined. 

LEMBAR PENGESAHAN .................. Error! Bookmark not defined. 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................. iii 

HALAMAN PERUNTUKAN ............................................................ iv 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ................................ v 

RINGKASAN..................................................................................... vi 

SUMMARY ....................................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ........................................................................ x 

DAFTAR ISI .......................................................................................xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................... xvi 

DAFTAR SIMBOL DAN SATUAN ............................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................... 3 

1.3 Tujuan penelitian ............................................................. 3 

1.4 Manfaat penelitian ........................................................... 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................... 5 

2.1     Minyak Jelantah atau Minyak Goreng Bekas ............. 5 

2.2    Detergen ......................................................................... 8 

2.3    Bahan Penyusun Detergen ........................................ 10 

2.3.1. Surfaktan ................................................................. 10 

2.3.2.  Builder ................................................................. 12 



xii 

 

2.3.3  Enzim ................................................................... 13 

2.3.4  Zat Anti Redeposisi ........................................... 14 

2.3.5  Parfum ................................................................. 14 

2.3.6 Pemutih ............................................................... 15 

2.3.7 Zat Pengisi (Filler) .............................................. 15 

2.3.8 Zat Pengikat ........................................................ 16 

2.3.9 Zat Pengatur busa ............................................. 16 

2.4 Penelitian Terdahulu ................................................. 18 

2.5 Hipotesis .................................................................... 21 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................ 23 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian .................................. 23 

3.3    Batasan Penelitian ...................................................... 23 

3.4 Prosedur Penelitian .................................................. 24 

3.4.1. Rancangan Penelitian ............................................ 24 

3.4.2. Persiapan Bahan Baku .......................................... 26 

3.4.3 Tahap pembuatan Methyl Ester Sulfonate ..... 26 

3.4.4 Proses Pembuatan Detergen............................ 29 

3.4.5 Pengamatan Hasil Akhir ................................... 31 

3.4.6 Pengolahan dan Analisis Data ......................... 31 

3.4.7 Neraca Massa ..................................................... 31 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................... 33 

4.1 Karakteristik Fisik Dan Kimia Minyak Goreng Bekas 33 

4.2 Rendemen ....................................................................... 35 

4.3 Kadar Air .................................................................... 39 

4.3 Bahan Tidak Larut .......................................................... 43 

4.4     pH ................................................................................. 46 



xiii 

 

4.5 Stabilitas Busa ........................................................... 49 

4.6 Perbandingan Produk Dengan SNI 4594;2017 ............ 52 

4.7     Perlakuan Terbaik ...................................................... 54 

4.8 Neraca Massa............................................................. 56 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................ 61 

5.1 Kesimpulan ..................................................................... 61 

5.2 Saran ................................................................................ 61 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 63 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Pengujian karakteristik Bahan Baku ….…………….34 
Tabel 4.2 Rerata Rendemen perlakuan surfaktan……………..37 
Tabel 4.3 Rerata Rendemen perlakuan antibusa ……………..38 
Tabel 4.4 Rerata Rendemen …………………………………….39 
Tabel 4.5 Rerata kadar air perlakuan kosentrasi surfaktan ….41 
Tabel 4.6 Rerata Kadar Air perlakuan antibusa…………….... 42 
Tabel 4.7 Rerata Kadar Air Perlakuan konsentrasi antibusa ..43 
Tabel 4.8 Rerata Bahan Tidak Larut ………………………….. 44 
Tabel 4.9 Rerata Bahan Tidak Larut ……………………………45 
Tabel 4.10 Rerata Bahan Tidak Larut ………………………….47 
Tabel 4.11 Rerata pH Perlakuan konsentrasi surfaktan ……..48 
Tabel 4.12 Rerata pH perlakuan konsentrasi antibusa ………49 
Tabel 4.13 Rerata pH Detergen ………………………………...50 
Tabel 4.14 Rerata Stabilitas busa ………………………………52 
Tabel 4.15 Perbandingan Karakteristik detergen ……………. 54 
Tabel 4.16 Asumsi Nilai Ideal Setiap Parameter ……………...55 
Tabel 4.17 Perhitungan Perlakuan Terbaik ……………………56 
Tabel 4.18 Karakteristik Detergen penelitian ………………….56 
Tabel 4.19 Tabel perhitungan neraca massa  …………………60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Sulfonasi……………………27 
Gambar 3.2 Dalir reaksi metanolisis……………………………29 
Gambar 3.3. Diagram Alir Proses Pembuatan Detergen …....32 
Gambar 4.1 Diagram Alir Neraca Massa Perlakuan Terbaik...61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 Prosedur Pengujian Bilangan peroksida ………...74 
Lampiran 2 Prosedur Pengujian Asam lemak bebas ………...76 
Lampiran 3 Lampiran 3 Pengujian Bahan Tidak Larut………. 78 
Lampiran 4 Prosedur Pengujian Kadar Air dan Rendemen ....80 
Lampiran 5 Analisa Ragam ANOVA Rendemen ..…………….81 
Lampiran 6 Analisa Lanjut Rendemen …………………………82 
Lampiran 7 Analisa Ragam ANOVA Kadar Air ………………..85  
Lampiran 8 Analis Lanjut Kadar Air …………………………….86 
Lampiran 9 Analisa Ragam ANOVA Bahan Tidak Larut ……..89 
Lampiran 10 Analisa Ragam ANOVA pH ……………………...90 
Lampiran 11 Analisa Ragam ANOVA Stabilitas busa ………..91 
Lampiran 12 Prosedur pemilihan alternaif terbaik …………….92 
Lampiran 13 Perhitungan NIlai Ideal …………………………...93 
Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian …………………………..97 
Lampiran 15 Perhitungan Neraca Massa ……………………..100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR SIMBOL DAN SATUAN 

 

Keterangan Satuan 

Persentase massa wt/% 

Kadar Asam  mgKOH/g 

Tegangan permukaan Dyne/cm 

Tegangan antar muka Dyne/cm 

Stabilitas emulsi % 

HLB (Hydrofil liposil balance) % 

CMC(Critcal micelle concentration) % 

FFA % 

Bilangan asam % 

Bilangan iod % 

Viskositas cPs atau mPas 
pH - 

Kelarutan - 

Densitas Gram/cm3 

Bahan tak tersabun % 

Berat molekul g/mol 

Temperature oC 

kecepatan pengadukan rpm 

stabilitas emulsi   % 

konsentrasi  % 

Berat g 

Persentase berat (berat per berat) % b/b 

Persentase berat (berat per berat) % w/w 

Rendemen % 

Kadar air % 

Bahan tidak larut % 

Stabilitas busa % 

Bilangan peroksida mEq O2/Kg 

Volume cairan ml 





1 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran air, darat, 
dan tanah. Pencemaran tersebut akan berpengaruh terhadap 
kualitas hidup manusia. Menurut riset yang dilakukan Statistik 
Lingkungan Hidup (2018) pada tahun 2016 dan 2017, status 
pencemaran air Indonesia yang terjadi sampai saat ini adalah 
tercemar berat. Status pencemaran air yang masuk dalam 
indikator pencemaran berat menandakan bahwa air tersebut 
sangat tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari seperti kebutuhan air minum, budidaya maupun irigasi. 
Indikasi tercemar berat tersebut didapatkan dari 82 titik sungai 
yang dipantau, dengan pembagian 18 titik sungai dengan 
keadaan membaik, 14 keadaan sungai yang keadaanya 
memburuk dan 50 titik sungai dengan kondisi tidak berubah.  

Salah satu penyebab utama pencemaran air didaerah 
sungai adalah limbah sisa detergen yang tidak mengalami 
perlakuan khusus sebelum dibuang. Limbah detergen tersebut 
mengandung beberapa bahan kimia yang dapat mengganggu 
keseimbangan ekosistem perairan. Limbah detergen yang tidak 
mengalami perlakuan khusus tersebut, akan menghasilkan busa 
saat proses pembuangan. Busa tersebut timbul karena didalam 
limbah detergen mengandung fosfat. Kandungan fosfat dalam 
limbah detergen akan mengakibatkan pertukaran oksigen dalam 
ekosistem perairan, dan menyebabkan kadar oksigen terlarut 
dalam rendah. Sehingga busa detergen tersebut harus ditekan 
seminimal mungkin untuk mencegah dampak lebih lanjut pada 
lingkungan.  

Upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk meminimasi 
pencemaran air yang disebabkan busa detergen adalah dengan 
meminimasi penggunaan detergen sintetis berbahan Alkil 
Benzena Sulfonat (ABS) dan Linear Alkylbenzene Sulfonate 
(LAS). Namun, hal itu tidak dimungkinkan karena kebutuhan 
mencuci masyarakat juga meningkat. Sehingga upaya yang 
dapat dilakukan adalah beralih menggunakan detergen ramah 
lingkungan atau dengan detergen yang menghasilkan busa yang 
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minim. Salah satu indikator detergen tersebut ramah lingkungan 
adalah dari penggunaan bahan baku yang diaplikasikan untuk 
pembuatan detergen, baik dalam proses pembuatan maupun 
produk akhir yang dihasilkan.   

Methyl Ester Sulfonate (MES) merupakan surfaktan yang 
menjadi bahan baku detergen yang ramah lingkungan jika 
dibandingkan dengan  ABS dan LAS. MES memiliki sifat 
deterjensi karena terdapat atom C16 dan C18, dan atom C12. 
Pemilihan MES untuk menggantikan ABS dan LAS karena daya 
pembersih MES sebagai surfaktan lebih baik dibandingkan LAS 
dan ABS, selain itu pada MES memiliki nilai kesadahan tinggi, 
lebih mampu mempertahankan kinerja enzim, laju biodegradasi 
yang lebih cepat dibandingkan dengan LAS dan bersifat ramah 
lingkungan (Sampepana dan Saputra, 2013).  

MES dihasilkan dari minyak nabati yang melalui beberapa 
proses. Beberapa jenis minyak nabati tersebut antara lain adalah 
Crude Palm Oil (CPO), Crude Palm Kernel Oil (CPKO), minyak 
bunga matahari, minyak kacang tanah dan salah satunya minyak 
goreng bekas. Penggunaan minyak goreng bekas sebagai bahan 
baku MES dalam pembuatan detergen ramah lingkungan 
dilakukan untuk mengolah limbah tersebut karena kedaannya 
yang sangat melimpah dan belum banyak dimanfaatkan. 
Pengelolaan minyak goreng bekas sudah banyak dimanfaatkan 
sebagai biofuel, biodiesel yang digunakan sebagai salah satu 
opsi energi alternatif, namun belum banyak pemanfaatan lebih 
lanjut untuk MES. 

Dewasa ini, dengan semakin berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat, penggalakan produk 
dengan ecolabeling semakin digencarkan. Hal tersebut dilakukan 
sebagai upaya untuk minimasi pencemaran lingkungan. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait 
karakteristik fisik detergen serbuk dari MES yang berbahan baku 
minyak goreng bekas dengan penambahan variasi konsentrasi 
antibusa dari proprilen glikol. Penambahan antibua atau antibusa 
ini bertujuan untuk meminimasi busa yang dihasilkan dari 
detergen berbahan baku minyak goreng bekas. 
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1.2 Rumusan Masalah 
a. Berapa konsentrasi surfaktan berbahan baku MES dari 

minyak goreng bekas dan konsentrasi antibusa yang 
optimal untuk menghasilkan formulasi terbaik detergen? 

b. Bagaimana karakteristik fisik dan kimia detergen MES 
dari minyak goreng bekas dan busa yang dihasilkan?  

 
1.3 Tujuan penelitian 

a. Mengetahui konsentrasi surfaktan berbahan baku MES 
dari minyak goreng bekas dan konsentrasi antibusa yang 
optimal untuk menghasilkan formulasi terbaik detergen  

b. Mengetahui karakteristik fisik detergen MES dari minyak 
goreng bekas dan  busa yang dihasilkan  
 

1.4 Manfaat penelitian 
a. Bagi peneliti : 
Memberi informasi produk detergen baru yang ramah 
lingkungan berbahan baku minyak goreng bekas dengan 
kajian konsentrasi surfaktan (MES) dan konsentrasi antibusa 
b. Bagi pemerintah: 
Mendapatkan informasi terkait pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan detergen sehingga dapat diberikan cara 
penanggulangannya  
c. Bagi Masyarakat: 
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 
kandungan yang terdapat dalam minyak goreng bekas dan 
pemanfaatan minyak goreng bekas (minyak  jelantah) 
sebagai bahan baku detergen ramah lingkungan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1     Minyak Jelantah atau Minyak Goreng Bekas 

Tahun 2015 produksi CPO Indonesia mencapai 20,5 juta 
ton, tahun 2016 jumlah tersebut menjadi 31,49 juta ton, dan tahun 
2017 jumlah CPO mengalami peningkatan menjadi 34,47 juta ton 
(BPS, 2017). Minyak goreng merupakan bahan pangan dan jenis 
minyak yang dapat dikonsumsi, salah satu pengaplikasiannya 
dilakukan pada proses penggorengan. Komposisi utama dari 
golongan trigliserida dari bahan nabati dengan atau tanpa 
perubahan kimiawi (termasuk hidrogenasi, pendinginan dan 
pemurnian) (Fellow and Axtell, 2012). Bahan baku minyak goreng 
nabati didapatkan dari kelapa sawit, kelapa, bij bunga matahari, 
kacang tanah dan minyak yang berasal dari jagung (Sankar et al., 
2017). Minyak goreng akan membentuk warna kuning kecoklatan 
pada saat penggorengan. Minyak goreng banyak digunakan 
sebagai media penghantar panas, selain itu minyak goreng juga 
difungsikan sebagai penambah rasa gurih untuk makanan 
(Hidayati dkk, 2016). Penggunaan minyak goreng dalam 
kehidupan sehari-hari sebagian besar didominasi oleh minyak 
goreng kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan karena minyak 
goreng kelapa sawit mendominasi pasar dan harga minyak 
goreng kelapa sawit yang lebih murah jika dibandingkan dengan 
jenis minyak lain, seperti minyak zaitun maupun  minyak biji 
bunga matahari (Hajar dan Siril, 2016).  

Minyak goreng kelapa sawit mengandung beberapa lemak 
jenuh dan tidak jenuh dalam bentuk gliseriliat, miristat, palmitat, 
stearat, oleat, dan linoleat. Minyak goreng kelapa sawit juga 
diklaim bebas kolesterol. Beberapa kadar kolesterol lipoprotein 
kepadatan rendah dan tinggi akan meningkat seiring dengan 
meningkatnya kadar lemak jenuh (Kenechi et al, 2017). Minyak 

goreng kelapa sendiri sawit memiliki warna merah dan warna 
kuning. Hal tersebut menandakan kandungan vitamin A yang 
tinggi, yang disebabkan kandungan karoten terlarut dalam lemak. 
Menurut Sankar et al. (2017). Kandungan karotenoid yang 

terdapat dalam minyak goreng kelapa sawit, terutama α dan β 
merupakan salah satu jenis prekusor yang baik untuk 
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pengelihatan, kulit, pertumbuhan tulang serta reproduksi. 
Palmolein merah merupakan jenis minyak kelapa sawit yang 
tinggi dengan kandungan beta-karoten. Zat tersebut apabila 
dikonsumsi manusia akan dicerna dan dikonversi menjadi vitamin 
A (retinol). 

Pengaplikasian minyak goreng dalam kehidupan sehari-
hari yang tidak terkontrol akan mengakibatkan minyak goreng 
mengalami perubahan secara fisik dan kimia, seperti hilangnya 
kadungan karoten dan vitamin A yang terkandung dalam minyak 
tersebut. Hal ini akan terjadi pada minyak yang digunakan lebih 
dari dua sampai tiga kali penggorengan. Kerusakan fisik pada 
minyak akan tampak pada tampilan warna, bau, dan viskositas, 
sedangkan kerusakan kimia akan mempengaruhi kandungan 
karoten dalam minyak, sebagai contoh isomerisasi, oksidasi, 
fregmentasi molekul. Paparan panas, cahaya dan asam dalam 
proses ekstraksi dapat berpengaruh dan mengakibatkan 
isomerisasi bentuk molekul trans menjadi cis, sehingga 
kandungan provitamin all-trans-β-karotenoid lebih tinggi 
dibandingkan dengan  provitamin (A Levin dan Mokady dalam 
Sinaga dan Donald, 2015). Suroso (2013), mengungkapkan 
bahwa proses hidrogenasi akan mudah terjadi pada ikatan 
dengan bentuk cis dibandingkan trans. Minyak goreng dengan 
dengan ikatan rangkap, jika terjadi hidrogenasi akan berubah 
bentuk dari bentuk cair menjadi padat dalam suhu ruang. Akibat 
lain yang akan timbul jika minyak yang rusak tetap digunakan 
adalah beberapa komponen trigliserida akan terurai menjadi 
senyawa-senyawa lain, salah satunya Free Fatty Acid (FFA) atau 

asam lemak bebas.  
Penggunaan minyak goreng secara berulang (lebih dari 2-

4 kali penggorengan) akan menghasilkan minyakgoreng bekas 
atau disebut juga minyak jelantah. Minyak jelantah ini telah 
mengalami perubahan fisik dan kimia karena digunakan dalam 
beberapa kali proses penggorengan. Minyak jelantah yang 
mengalami penurunan standar mutu minyak goreng ditandai 
dengan adanya bau tengik dan warna yang cenderung gelap 
(Azis dkk, 2016). Tingkat ketengikan yang merupakan indikasi 
kerusakan minyak, berbanding  lurus dengan jumlah kadar 
peroksida. Penurunan mutu pada minyak goreng ditandai dengan 
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minyak goreng memiliki wujud lebih kental, berbuih, memiliki bau 
yang tidak sedap, menghasilkan asap saat penggorengan dan 
akan berpengaruh terhadap rasa, berwarna coklat dan bau yang 
tidak disukai (Mardiyah, 2016). 

Minyak jelantah tersebut dapat dikategorikan minyak rusak. 
Penggunaan minyak goreng bekas berbahaya bagi tubuh. 
Minyak goreng yang dipakai berulang kali berakibat pada 
peningkatan kadar FFA. Kadar FFA yang tinggi jika dikonsumsi 
akan meningkatkan asam lemak dalam darah yang akan 
mempengaruhi kinerja insulin dalam tubuh, hal tersebut 
merupakan faktor pendorong timbulnya diabetes mellitus, selain 
itu penggunaan minyak goreng bekas juga memicu kerusakan 
pada DNA sel jaringan protein dan lemak (Saadah dkk, 2016). 

Minyak nabati akan mengalami oksidasi karena minyak 
mengalami pemanasan dalam suhu tinggi dan waktu yang lama. 
Beberapa oksida yang akan terbentuk seperti hidro peroksida, 
epoksida dan senyawa polimer. Senyawa tersebut 
mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan, sebagai contoh 
retardasi (penurunan kualitas intelektual dan perkembangan 
adaptif pada masa pertumbuhan) serta kerusakan organ 
(Zaharudin et al., 2016). Berikut merupakan kandungan jenis 
asam dalam minyak goreng jelantah Tabel 2.1 dan perbandingan 
komposisi minyak goreng segar dan bekas yang disajikan dalam 
Tabel 2.2. 
Tabel 2.1 Kandungan Jenis Asam Dalam Minyak Goreng 
Jelantah  

Kriteria Satuan Nilai 

Asam palmitat (%wt) 21,47 
Asam stearate (%wt) 13 

Asam oleat (%wt) 28,64 
Asam linoleat (%wt) 13,58 

Asam linoleneat (%wt) 1,59 
Asam miristat (%wt) 3,21 
Asam laurat (%wt) 1,1 

Lain-lain  (%wt) 9.34 
Sumber: Taufiqurrahmi et al. (2011) 
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Tabel 2.2 Perbedaan Komposisi Antara Minyak Goreng Segar 
Dan Minyak Goreng Bekas  Saat Proses Menggorendengan 
Jumlah Yang Berbeda Saat Menggoreng 

Komponen Minyak Goreng 
Segar 

Minyak Goreng 
Bekas   

Kadar Air (%wt) 0,80 0,95 
Asam (mg KOH/g) 0,10 7,25 

FFA (%) 0,13 0,20 
Nilai iodin (g I2/g 

minyak) 
57,27 52,81 

Sumber: Alireza, S et al. (2010) 

 

2.2    Detergen 
Detergen merupakan zat yang digunakan sebagai agen 

pembersihh yang bertujuan membersihkan noda dipermukaan 
benda pada saat mencuci (E Ehilen, et al. (2017). Penggunaan 
detergen tidak hanya terbatas pada industri laundry, namun juga 
digunakan dalam industri maupun domestik karena kemampuan 
detergen mampu membersihkan kotoran dari permukaan yang 
berpori (kain) maupun tidak berpori (logam dan plastik). 
Pengaplikasian detergen dilakukan untuk mencuci pakaian, 
mencuci kendaraan, peralatan dan mesin industri. Selain itu, 
penggunaan detergen juga diaplikasikan dalam formulasi 
pestisida. Detergen yang baik merupakan detergen yang bersifat 
nonionik karena detergen tersebut merupakan detergen yang 
tidak bermuatan listrik. Detergen ionik tidak memiliki busa seperti 
detergen anionik, bersifat lebih lembut dan tidak bersifat merusak 
serat pakaian (Handoko, 2009). Menurut Haderiah dan Novi 
(2015) industri detergen mengalami perkembangan pesat, hal 
tersebut juga dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen 
terhadap detergen. Terdapat 3 perusahaan besar yang 
berkembang sangat maju, yaitu PT. Unilever Indonesia dengan 
kapasitas produksi 224.600 ton per tahun, PT. Sayap Mas Utama 
dengan kapasitas produksi 147.000 ton per tahun, dan PT. Surya 
Surabaya dengan kapasitas produksi 134.000 ton per tahun.  

Ditinjau dari aspek fisik, detergen dapat diklasifikasikan 
menjadi beberapa jenis yaitu detergen krim, detergen cair, 
detergen bubuk. Detergen bubuk juga diklasifikasikan menjadi 
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dua, yaitu detergen bubuk berongga dan detergen bubuk tidak 
berongga (detergen bubuk padat). Detergen bubuk berongga 
mempunyai ciri yaitu volume per satuan berat yang dimilikinya 
besar, karena terdapat rongga. Butiran berongga ini didapatkan 
pada proses pembuatanya, yaitu dengan menggunakan alat 
spray drying. Kelebihan detergen bubuk berongga ini adalah 
butiranya mempunyai ukuran berat yang sama, sedangkan 
detergen bubuk padat merupakan detergen yang dihasilkan dari 
proses Dry Mixing Granulation (DMG) dan Simple Dry Mixing 
(SDM) atau detergen Campur Kering Sederhana (CKS) 
(Handoko, 2009). Ditinjau dari penggunaanya, detergen dibagi 
menjadi dua, yaitu untuk detergen untuk mencuci dengan 
menggunakan tangan dan detergen untuk mencuci 
menggunakan mesin cuci. Kedua jenis detergen ini mempunyai 
spesifikasi tertentu, khususnya pada jumlah busa yang dihasilkan 
dan densitas produk. Pada produk detergen untuk mencuci 
dengan tangan, konsumen menginginkan kandungan busa tinggi. 
Kandungan busa tinggi didapatkan dari kandungan surfaktan 
dengan takaran yang besar. Hal tersebut juga akan berdampak 
pada peningkatan daya cuci, namun peningkatan daya cuci tidak 
berbanding lurus dengan banyaknya busa (Permono, 2015). 
Busa yang timbul dari proses pencucian juga mengindikasikan 
kandungan fosfat, yang bersifat kaustik untuk ekosistem perairan 
(Rajan, 2015). Kandungan fosfat yang terlalu rendah juga akan 
mengakibatkan iritasi pada kulit tangan karena bersifat alkalis, 
yaitu dengan tingkat keasamanya 10-12 (Setyobudiarso, 2014). 

Kadar fosfat tinggi yang terkandung dalam detergen 
menghasilkan busa berlebih dan menyebabkan eutrofikasi. 
Eutrofikasi merupakan suatu proses dimana tumbuhan air 
mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan 
proses pertumbuhan yang normal (Rustadi, 2009). Eutrofikasi ini 
terjadi pada permukaan air, dan akan mempengaruhi aerasi dan 
kualitas air tawar. Hal tersebut akan berdampak pada kehidupan 
lingkungan air, seperti proses fisiologis dan biokimia ekosistem 
perairan, beberapa faktor yang berdampak seperti suhu, derajat 
keasaman, BOD dan COD. Penggunan detergen dengan kadar 
fosfat tinggi juga dapat berdampak pada berubahnya pH dan 
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tingkat konsumsi oksigen ekosistem perairan (Chandanshive, 
2013). 

Menurut Siwayanan et al. (2015) detergen ramah 

lingkungan didefinisikan sebagai detergen yang menggunakan 
bahan baku surfaktan alami (berbasis oleokimia) dan tidak 
membahayakan ekosistem perairan. Produksi detergen ramah 
lingkungan juga sedang digencarkan oleh produsen detergen. 
Hal yang mendorong produsen beralih ke detergen ramah 
lingkungan adalah dengan meningkatnya harga surfaktan 
berbasis petrokimia dan dampak yang diakibatkan detergen yang 
mengandung fosfat bagi lingkungan. Sehingga, produsen 
detergen beralih menggunakan surfaktan berbasis oleokimia. Hal 
tersebut juga merupakan salah satu upaya kepedulian terhadap 
konsumen dan masalah lingkungan. Pengaplikasian detergen 
ramah lingkungan ini dilakukan untuk meningkatkan persepsi 
kualitas dan meningkatkan nilai suatu produk. Beberapa detergen 
ramah lingkungan menggunakan bahan tambahan berupa enzim 
dengan tujuan menguraikan limbah detergen dan menjaga 
lingkungan (Isa et al., 2017). 

 

2.3    Bahan Penyusun Detergen 
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat deterjen 

terdiri dari surfaktan, builder, enzim, zat anti redeposisi, parfum, 

zat pengisi, zat pengikat, pengatur busa (Rahimah dkk, 2016).  

2.3.1. Surfaktan 
Surfaktan merupakan bahan utama penyusun detergen. 

Komposisi terbanyak pada detergen adalah 40-60% berupa 
surfaktan dan sisanya berupa bahan pendukung lain. Surfaktan 
didefinisikan sebagai senyawa organik yang tersusun dari rantai 
hidrokarbon dengan ekor sebagai kelompok hidofobik dan kepala 
yang sebagai bagian hidrofilik polar, sehingga surfaktan dapat 
larut dalam pelarut organik dan air (Swadesi et al., 2015). 
Surfaktan berfungsi sebagai zat penurun tegangan permukaan 
pada detergen. Lingkungan sekitar yang dikenai surfaktan, akan 
mengalami perubahaan sifat permukaan secara signifikan. 
Mekanisme kerja surfaktan adalah dengan meningkatkan kinerja 
penghilangan minyak dengan cara mengurangi Interfacial 
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Tension (IFT) dan menghilangkan sisa minyak (Swadesi et al., 
2015). Beberapa jenis surfaktan yang digunakan dalam 
pembuatan detergen antara lain adalah ABS, LAS, dan MES. 

Budiono dan Aman (2017) mendefinisikan MES sebagai 
salah satu jenis surfaktan, yaitu surfaktan anionik. Surfaktan ini 
bermuatan negatif pada gugus hidrofilik. MES berasal dari 
minyak nabati yang telah mengalami beberapa proses. Proses 
tersebut antara lain adalah reaksi esterifikasi, transesterfikasi 
maupun sulfonasi. Minyak nabati yang dapat dijadikan sebagai 
bahan baku MES antara lain adalah minyak dari golongan 
palawija (jagung, wijen, kedelai dan bunga matahari), minyak dari 
tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet), maupun berasal 
dari kulit buah tanaman tahunan (zaitun dan kelapa sawit) 
(Murhadi dkk, 2015). 

Proses pembuatan MES memperhatikan beberapa hal 
untuk menghasilkan MES dengan kualitas terbaik. Beberapa hal 
yang harus diperhatikan antara lain adalah rasio mol, suhu reaksi, 
waktu reaksi, konsentrasi bahan tambahan, jumlah bahan 
sulfonasi, waktu netralsisasi, pH dan suhu netralisasi (Murhadi 
dkk, 2015). Proses pembuatan MES dilakukan melalui beberapa 
tahap, antara lain purifikasi dengan filtrasi, netralisasi dan 
adsorpsi (bleaching), dilanjutkan dengan tahap sintesis MES. 
Sintesis MES dilakukan dengan esterfikasi, transesterifikasi, 
sulfonasi, purifikasi, evaporasi, netralisasi (Permadani et al., 
2018). 

Menurut Harti (2016) MES memiliki kelebihan jika 
dibandingkan dengan LAS dan ABS. LAS merupakan bahan 
surfaktan anionik yang digunakan secara luas untuk 
menggantikan golongan ABS sebagai bahan pembersih 
(detergen). Namun penggunaan surfaktan LAS menimbulkan 
permasalahan lingkungan. Limbah surfaktan ABS dan LAS dapat 
membentuk fenol yang bersifat racun bagi ekosistem perairan 
dan limbah yang dihasilkan sulit untuk diuraikan mikroorganisme 
(Yanuardhi dkk, 2018). Surfaktan MES memiliki daya deterjensi 
yang baik, sifat toleransi terhadap ion Ca, serta aktivitas terhadap 
tegangan permukaan yang lebih baik jka dibandingkan dengan 
LAS. Surfaktan MES memiliki ikatan karbon C16-C18. Selain itu, 
MES mempunyai sifat kesadahan tinggi, lebih mampu 
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mempertahankan aktivitas enzim, memiliki laju biodegradasi 
yang mirip dengan Alkohol Sulfat (AS) dan sabun namun, lebih 
cepat jika dibandingkan dengan LAS, dan bersifat ramah 
lingkungan (Hui dalam Sampepena dan Saputra, 2013). Berikut 
merupakan karakterisik MES yang disajikan dalam Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3 Karakterisitik MES 

Parameter Satuan MES komersil 

Tegangan permukaan Dyne/cm 29,98 
Tegangan antar muka Dyne/cm 7,13 

Stabilitas emulsi % 94,87 
HLB (Hydrofil liposil balance) % 13,24 

CMC(Critcal micelle concentration) % 2,22 
FFA % 1,53 

Bilangan asam % 8,43 
Bilangan iod % 6,65 

Bilangan peroksida % 25,83 
Viskositas cPs atau mPas - 

pH - 7 
Kelarutan - Larut sempurna 
Densitas Gram/cm3 1,16 

Bahan tak tersabun % 14,48 
Sumber: Sampepana dkk, (2015) 

 

2.3.2.  Builder 
 Builder berfungsi sebagai zat yang berperan alkanitas dan 
pemutih. Fungsi utama builder adalah untuk mengendalikan 
kesadahan air cucian dengan cara mengeliminasi ion logam 
seperti kalium dan magnesium dari dalam air. Penelitian ini 
menggunakan natrium bikarbonat dan natrium silikat sebagai 
builder (Kharkwal et al., 2015). 
1. Natrium bikarbonat  

Natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat merupakan zat 
yang biasa digunakan untuk mengikat zat warna agar tidak larut 
baik dalam air. Natrium bikarbonat memiliki bentuk fisik 
berbentuk kristal putih, mempunyai pH 8,4 , bersifat larut dalam 
air, berfungsi mengurangi warna pada saat pencelupan, 
mengurangi kadar air, dan bersifat baik untuk digunakan 
pewarnaan (Khusniyah, 2014). Natrium karbonat bersifat basa. 
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Dalam industri, natrium bikarbonat banyak digunakan dalam 
industri gula, gelas, obat, kertas, tekstil dan keramik. Selain 
digunakan dalam industri, dalam pembuatan detergen natrium 
karbonat digunakan sebagai pelunak air, yang berguna untuk 
menghilangkan noda, minyak, lemak dan alkohol. Natrium 
bikarbonat biasa digunakan sebagai elektrolit. Ion pada natrium 
bikarbonat tidak bersifat korosif pada anoda, sehingga 
digunakan sebagai standar utama untuk titrasi asam basa. 
Selain bersifat tidak korosif, udara yang dihasilkan ada titrasi 
stabil, dan padat, sehingga akan menghasilkan berat 
penimbangan yang akurat. Selain itu penggunaan natrium 
bikarbonat juga digunakan untuk mempercepat dekomposisi air 
pada proses elektrolisis (Cundari dkk, 2014). 
2. Natrium Silikat 

Menurut Suharno dan Amri (2010) natrium silikat (sodium 
silikat) merupakan cairan kimia kental, tidak berwarna, jernih, dan 
tidak berbau. Natrium silikat (Na2O.SiO2) merupakan suatu 
produk kimia yang mengandung ion natrium (Na) dan silika 
(SiO2). Natrium silika sangat dibutuhkan dalam industri 
diantaranya sebagai tinta gel, aditif, detergen, sabun cair serta 
produk-produk turunan dari silika seperti silika adsorbent, silika 
presipitat (filler) dan lainnya. Natrium silikat disintesis dengan dua 
tahap, yaitu isolasi silika dan sintesis natrium silikat (Trivana dkk, 
2015). Natrium silika dapat diproduksi melalui 2 (dua) fase yaitu 
fase padat dimana silika (SiO2) dan natrium hidroksida (NaOH) 
padat dicampur dan dilakukan pembakaran pada temperatur 
yang tinggi kurang lebih 1400oC, dan fase cair dimana natrium 
hidroksida (NaOH) berupa larutan, fase cair ini dikenal dengan 
proses ekstraksi bahan-bahan yang mengandung silika dengan 
larutan basa (alkali) pada temperatur relatif rendah yaitu 95- 
1050C selama 1-3 jam. 

2.3.3  Enzim 
Menurut Zusfahair dkk. (2010) lipase merupakan enzim 

yang digunakan sebagai biokatalisator, yaitu enzim yang 
mempunyai kemampuan untuk mengkatalis reaksi hidrolisis lipid 
menjadi lemak dan gliserol.Selain memiliki kemampuan sebagai 
katalis tersebut enzim lipase digunakan dalam industri detergen. 
Enzim lipase yang digunakan dalam industri detergen 
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mempunyai karakteristik pH 8-10.5 serta dapat aktif pada suhu 
30-60oC. Berdasar fungsi fisiologisnya, enzim lipase dapat 
memecah ikatan ester pada lemak menjadi asam lemak dan 
gliserol. Enzim lipase juga berfungsi dalam hidrolisis trigliserida 
untuk menghasilkan lemak rantai panjang dan gliserol 
(Supriyatna dkk, 2015). Enzim dalam detregen ini berfungsi untuk 
membantu memecahkan senyawa kotoran yang kompleks. 

 

2.3.4  Zat Anti Redeposisi 
Zat Anti redeposisi berfungi sebagai zat yang mencegah 

kembalinya kotoran ke dalam pakaian setelah proses pemutihan, 
zat ini juga berfungsi untuk mengikat ion anorganik berwarna dan 
mencegah terjadinya penondaan oleh ion tersebut (Epple, et al., 
2019). Dalam penelitian ini menggunakan HPMC sebagai zat anti 
redeposisi. Menurut Dewi dan Saptarini (2016) Hidro propil Metil 
selulosa (HPMC) termasuk dalam golongan polimer semi sintetis. 
HPMC merupakan salah salah gelling agent dengan cara 
mengabsorbsi pelarut dan menahan cairan denga membentuk 
massa cair. HPMC dapat berekasi dengan loga maupun zat ionik. 
HPMC sendiri akan stabil bekerja pada pH 3 samapi dengan pH 
11. HPMC akan larut dalam air dibawah suhu 40oC dan etanol 
70% penggunaan HPMC dengan surfaktan akam berpengaruh 
pada suhu campuran. HPMC digunakan sebagai campuran 
produk kosmetik dan makanan. HPMC sendiri memiliki 
karakteristik bahan tidak mengiritasi (Fillianti dkk, 2019). 

2.3.5  Parfum 
Parfum atau pewangi pada detergen dapat menyebabkan 

efek fisiologis dan psikologis. Pemberian parfum atau pewangi 
dalam detergen juga merupakan upaya dalam melakukan strategi 
pemasaran. Limonene, linalool, citronellol, geraniol, citral, 
butylphenyl methylpropional, alpha-hexyl cinnamaldehyde, dan 
alpha-isomethyl ionone merupakan bahan yang umumnya 
digunakan sebagai pewangi dalam detergen dalam penelitian. 
Zarogiani et al. (2017) menyebutkan bahwa limonene termasuk 
pewangi yang ramah lingkungan. Menurut Hidayati (2012) 
limonene dalam kosmetik dapat diekstraksi dari kulit buah jeruk. 
Limonene merupakan hidrokarbon cair tak berwarna yang 
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diklasifikasikan sebagai suatu terpen siklik. Memiliki isomer-D 
yang lebih umum dengan bau jeruk yang kuat. Limonena adalah 
terpena yang relatif stabil dan dapat disuling tanpa dekomposisi 
(penguraian), meskipun pada suhu yang dinaikkan limonene 
akan mengalami cracking menjadi bentuk isoprena. Limonene 
mudah dioksidasi dalam udara lembab yang menghasilkan 
karveol, karvon, dan limonena oksida. 
2.3.6 Pemutih 

Pemutih berfungsi sebagai zat tambahan dalam detergen 
(rahimah dkk, 2016). Zat pemutih yang digunakan dalam 
pebuatan detergen ini adalah asam oksalat. Asam oksalat 
mempunyai rumus kimia HOOC-COOH, disebut juga asam 
etanadioat. Asam oksalat termasuk dalam asam kuat dan 
termasuk asam dikarboksilat sederhana dan larut dalam air. 
Asam oksalat memiliki berat molekul 90.04 g/mol. Asam oksalat 
banyak digunakan sebagai bahan pemutih, pengolahan air 
limbah, bidang pengobatan, agen reduksi fotograsi dan tinta, 
persiapan bahan baku kapasitor porselen dan detergen, serta 
digunakan dalam industri minyak, gas dan pabrik gula (H M 
Pandang dkk, 2016). Asam Oksalat adalah senyawa 
dikarboksilat, dimana atom C yang dimilikinya mengikat satu 
gugus hidroksil. Asam oksalat memiliki bentuk  kristal, tidak 
berwarna, transparan, tidak berbau dan higroskopis. Asam 
oksalat mudah teroksidasi total dan menjadi karbon dioksida 
serta asam formiat karena suhu tinggi (Febrianty dkk, 2016). 
2.3.7 Zat Pengisi (Filler) 
 Menurut Rahimah dkk, (2016) zat pengisi (filler) merupakan 

bahan dalam detergen yang lebih berfungsi kepada ekonomis 
produk. Zat pengisi ini berguna untuk menambah kuantitas 
sehingga dapat meningkatkan volume bahan dan menyebabkan 
penurunan harga, sehingga lebih ekonomis. Zat pengisi yang 
digunakan dalam pembuatan detergen ini adalah natrium sulfat. 
Natrium sulfat atau natrium sulfat (Na2SO4) berperan sebagai zat 
pengental yang memberikan efek kekentalan pada industri 
shampo maupun sabun cuci. Zat yang digunakan sebagai zat 
pengental diambil dari golongan garam elektrolit, komponen zat 
pengental yang biasa digunakan dari golongan garam elektrolit 
antara lain adalah natrium klorida (NaCl) (Kurniawati dkk, 2015), 
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namun beberapa perusahaan pembuat produk sejenis 
menggunakan garam elektrolit lain seperti natrium sulfat 
(Na2SO4), magnesium klorida (MgCl2), dan kalsium klorida 
(CaCl2) sebagai pengganti NaCl. Takaran yang digunakan untuk 
garam elektrolit dilakukan secara bertahap, sesuai dengan 
viskositas yang diharap untuk sebuah produk yang akan 
diproduksi. Penambahan zat pengental ini akan berpengaruh 
terhadap spesifikasi produk, seperti warna spesifikasi pada 
sampo seperti warna, bau, kejernihan, pH, homogenitas, Bobot 
Jenis (BJ), dan stabilitas busa. Kegunaan natrium sulfat dalam 
detergen menurut Permono (2015) berfungsi sebagai bahan 
pengisi (filler) pada detergen, yaitu sebagai bahan yang bertujuan 
memperbesar volume detergen. Natrium sulfat juga memberi 
kontribusi terhadap daya bersih pada detergen. 
2.3.8 Zat Pengikat 

Zat pengikat yang digunakan adalah aquades. Aquades 
disebut juga sebagai air suling, yaitu air hasil penyulingan. 
Aquades merupakan air hasil penyulingan yang terbebas dari zat 
pengotor, sehingga bersifat murni, bening, tidak berbau dan tidak 
berasa. Aquades digunakan sebagai air yang digunakan 
membersihkan peralatan laboratorium. Aquades merupakan zat 
yang digunakan sebagai pelarut yang lebih baik dibandingkan 
dengan senyawa lain. Senyawa yang segera melarut jika 
menggunakan aquades antara lain adalah sneyawa organik 
netral yang bergugus fungsional polar. Kelarutan zat tersebut 
diakibatkan oleh kecenderungan untuk membentuk ikatan 
hidrogen dengan gugus hidroksil gula dan alkohol atau gugus 
aldehida dan keton (Lehniger dalam Khotimah dkk. 2017). 
Aquades merupakan pelarut yang bersifat netral dan tidak 
berbahaya. Aquades merupakan air yang telah disuling dan 
memiliki kandungan mineral yang minim. saat digunakan sebagai 
pelarut saat evaporasi, akan terjadi lebih lama karena memiliki 
titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut lain (Guenter 
1987) 
2.3.9 Zat Pengatur busa 

Penggunaan detergen atau wetting agent akan 
menghasilkan busa, hal tersebut disebabkan karena busa 
terbentuk karena adanya sebaran gelembung udara dalam air 
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sampai muncul ke permukaan air. Seperti halnya emulsi dan 
suspensi, maka busa merupakan penyebaran gas dalam cairan 
yang berkelanjutan Azis (2011). Busa digolongkan menjadi dua 
bagian, yaitu busa dinamis dan busa statis. Busa dinamis 
merupakan busa yang telah mencapai keadaan seimbang antara 
laju pembentukan dan pembusukan. Sedangkan busa statis 
merupakan busa yang laju pembentukanya adalah nol. Busa 
statis cenderung tidak stabil karena faktor pecahnya film dari 
drainase (Prud’homme and Saad, 2017). 

Sutyasmi (2014) menyatakan bahwa busa timbul karena 
adanya intervensi udara dalam jumlah besar ke dalam cairan. Hal 
tersebut akan mengakibatkan terbentuknya busa yang 
menurunkan tegangan permukaan cairan dan mengurangi 
kemampuan untuk memperluas permukaan. Tegangan 
permukaan rendah akan menghasilkan busa stabil. Kecepatan 
pembentukan busa pada cairan dipengaruhi oleh stabilitas busa 
yang terbentuk (Watson dalam Sutyasmi, 2014). Detergen yang 
menghasilkan banyak busa mengindikaskan kandungan fosfat 
yang tinggi. Kandungan fosfat yang tinggi ini akan menyebabkan 
ketimpangan penyerapan nutrisi dan menyebabkan pertumbuhan 
gulma dalam air lebih cepat, sehingga akan menghambat proses 
pertukaran udara dalam ekosistem perairan. Sebagian besar 
bahan builder yang digunakan dalam detergen komersil 

menggunakan bahan fosfat anorganik, senyawa tersebut bersifat 
seperti senyawa pada pupuk, yang dalam jumlah besar dapat 
membunuh ekosistem perairan (Sumardjo, 2009). 

Dalam pembuatan detergen dari MES minyak goreng 
bekas digunakan zat antibusa yang berasal dari propilen glikol. 
Menurut Khaerina dkk (2015) antifoam atau penghilang busa 
merupakan zat aditif yang digunakan untuk mengurangi volume 
busa berlebih yang ditimbulkan oleh detergen. Penggunaan 
antibusa banyak digunakan dalam banyak industri, seperti 
pencucian mesin, proses pembuatan cat, dan dalam proses 
pembuatan obat antiflatulensi. Antibusa anti busa berfungsi 
sebagai zat yang mencegah pembentukan busa berlebih, yang 
mana busa berlebih mengindikasikan kandungan fosfat yang 
tinggi. Garret (2014) mengungkapkan bahwa antibusa juga 
ditambahkan pada detergen cair. Antibusa yang digunakan 
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adalah jenis antibusa silika polyorganosiloxane-hidrofobik, yang 
dirancang untuk detergen yang digunakan mencuci dengan 
mesin cuci. Penggunaan antibusa pada detergen untuk mesin 
cuci juga bertujuan untuk merawat mesin cuci dan 
memperpanjang umur pakai mesin cuci tersebut. 

Zat antibusa yang banyak digunakan dalam industri 
maupun domestik antara lain adalah minyak silikon dan polietilen 
glikol. Polipropilen glikol juga merupakan senyawa antibusa 
berasal dari turunan biogliserol yang aman dan ramah lingkungan 
serta merupakan produk terbarukan. Propilen glikol memiliki 
viskositas yang lebih kental jika dibandingkan dengan golongan 
polietilen glikol dan antibusa dari silikon. Propilen glikol memiliki 
efektifitas lebih baik dalam menurunkan jumlah busa yang 
terdapat pada produk, hal tersebut terjadi karena lapisan propilen 
glikol yang terbentuk pada permukaan cairan yang membusa 
tidak menyangga busa dengan lebih baik (Khaerina dkk, 2015). 

Propana-1,2 diol atau disebut propilen glikol merupakan 
salah satu jenis pelarut yang dapat digunakan sebagai zat untuk 
meningkatkan kelarutan suatu obat dalam sediaan cair, semi pdat 
dan transdermal. Propilen glikol atau dengan rumus kimia C3H8O2 
memiliki berat molekul 76.10 (Depkes RI, 1979). Propilen glikol 
merupakan cairan kimia yang jernih, tidak berbau, dengan rasa 
manis. Propilen glikol akan tetap stabil jika ditambahkan dengan 
etanol 95% dan gliserin atau air. Pada suhu dingin, propilen glikol 
bersifat stabil dalam wadah tertutup, sedangkan pada suhu tinggi 
dan dalam keadaan adah terbuka akan teroksidasi menjadi 
propionaldehid, asam laktat, asam piruvat dan asam asetat 
(Rowe, et al., 2009). Penggunaan propilen glikol diaplikasikan 
pada produk kosmetik dan sebagai pelarut ekstraksi. Selain itu, 
propilenglikol diaplikasikan dalam dunia farmasi sebagai pelarut 
dan pembawa bahan-bahan yang dapat larut maupun tidak dapat 
arut dalam air. Propilen glikol juga bertindak sebagai penghambat 
fermentasi dan pertumbuhan mikroorganisme (Barel et al., 2001). 
 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Yanuardhi dkk 
(2018), dengan judul Sintesa Surfaktan Ramah Lingkungan Metil 
Ester Sulfonat Dari Palm Oil Methyl Ester Dengan Variasi 
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Kecepatan Pengadukan Dan Suhu Reaksi, mengkaji tentang 
pembuatan biosurfaktan dari minyak goreng segar dengan 
variable kecepatan pengadukan yaitu 400, 450, dan 500 rpm 
serta suhu pembuatan surfaktan yaitu 80oC, 100oC dan 120oC. 
Penelitian ini menggunakan metode  sulfonasi dalam membuat 
surfaktan. Hasil penelitian yang dilakukan mendapakan hasil 
yaitu MES mempunyai daya untuk menurunkan tegangan 
permukaan air sebesar 21 Dyne/cm. Kondisi optimum dalam 
pembuatan detergen alami minyak goreng pada suhu 
pengadukan 450 rpm dengan suhu 100oC dan lama waktu 3-4,5 
jam dan menhasilkan MES dengan warna kuning kehijauan.  

Penelitian mengenai MES sebelumnya juga dilakukan oleh 
Sampepana dkk (2013) dengan judul Pemanfataan Minyak Sawit 
Mentah/CPO Sebagai Bahan Baku Pembuatan Methyl Ester 
Sulfonate. Penelitian tersebut mempunyai tujuan mengetahui 

hasil optimum MES dengan variasi konsentrasi H2SO4 sebanyak 
7 M, 9M dan 11 M dan variasi suhu sebesar 75oC, 85oC, 95oC. 
Penelitan tersebut menggunakan metode sulfonasi, didapatkan 
hasil berupa randemen terbanyak MES pada konsentrasi H2SO4 
sebanyak 9M dan suhu 85OC dengan spesifikiasi MES berwarna 
coklat tua, dengan indeksi bias 1,4454, pH awal kurang dari 1 dan 
pH akhir sebesar 7 dan tidak terdapat endapan, dengan tegangan 
permukaan 27,710 dyne/cm, tegangan antar muka sebesar 
31,50/cm, dan stabilitas emulsi sebesar 100%. Menurut 
Sampepana dkk (2013) semakin besar konsentrasi H2SO4 dan 
suhu yang digunakan maka produk MES yang akan berwarna 
gelap, dan produk akan menghasilkan endapan (padatan) yang 
berasal dari proses penyabunan.  

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Shi and 
Jiajun, (2013) dengan judul The Influence Of Defoamer On 
Removal Of Pahs In Soil Washing yang mengkaji penambahan 

antibusa pada proses bioremediasi tanah yang tercemar 
detergen.  Produk diamati selama 7 hari dengan penambahan 
produk antibusa dengan perbedan perlakuan pada konsentrasi. 
Antibusa yang digunakan adalah dari antibusa Kieselguhr 
Dodecanol, dan minyak polydimethylsiloxane (PDMS). Antibusa 
Kieselguhr memiliki hasil akhir paling rendah karena tidak 
membersihkan semua busa, sedangkan hasil kerja optimal 
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minyak PDMS untuk mereduksi busa pada konsentrasi 0.04-
0.1% dalam waktu 30 detik.   

Penggunaan antibusa juga dilakukan pada penelitian 
Sutyasmi (2014) dengan judul Penggunaan Antibuih Terhadap 
Detergen (Degreasing Agent) Dan Pengolahan Air Limbah 
Industri Penyamakan Kulit. Penghilangan buih dan busa detergen 
dilakukan dengan menggunakan antibusa Defoamer 5050 dan 

antibusa silikon dengan penambahan lumpur aktif. Penghilangan 
busa pada detergen dilakukan dengan cara menambahkan zat 
antibusa secara langsung pada larutan detergen. Penambahan 
larutan dilakukan sebanyak 3 tetes setiap dua menit, dan 
dihentikan apabila penurunan jumlah busa sudah konstan. 
Detergen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
neopalin, gelon PK, teepol dan tergolik A. dengan masing-masing 
konsentrasi yaitu 0,1, 0,2 dan 0,3 %. Rata-rata busa akan 
menurun pada menit kedelapan. Hasil akhir yang didapatkan 
yaitu antibusa defoamer 5050 mempunyai pengaruh menurunkan 
volume busa lebih baik jika dibandingkan dengan antibusa 
silikon. Hal tersebut dilihat dari aspek kecepatan dalam 
menurunkan busa dan volume busa yang dihilangkan. Sebagian 
besar defoamer 5050 menurunkan busa pada kecepatan kurang 
lebih 8 menit, dan dapat menurunkan 1/6 busa bahkan lebih dari 
jumlah busa yang dihasilkan detergen.  

Penggunaan antibusa juga dilakukan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Khaerina dkk (2015), dengan judul Penggunaan 

Anti Buih Polipropilen Glikol Untuk Evaporasi Limbah Radioaktif 
Cair Yang Mengandung Detergen. Pengaplikasian antibusa 
propilen glikol dilakukan untuk mengilangkan busa yang timbul 
pada proses pencucian dengan evaporasi. Pengaplikasian 
antibusa propilen glikol dilakukan secara langsung pada busa 
yang muncul karena proses pencucian. Menurut Khaerina dkk 
(2015) pengaplikasian antibusa propilen glikol untuk 
menghilangkan busa secara langsung berpengaruh signifikan. 
Semakin tinggi limbah detergen yang enghasilkan busa, maka 
semakin banyak pula antibusa propilen glikol yang digunakan. 
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2.5 Hipotesis 
Diduga detergen berbahan baku minyak goreng bekas 

dengan perlakuan konsentrasi surfaktan Methyl Ester 
Sulfonate (MES) dan konsentrasi antibusa propilen glikol 
menghasilkan detergen minimum dan ramah lingkungan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 
pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019. 
Pengujian bahan baku berupa pengujian bilangan peroksida dan 
pengujian Asam Lemak Bebas (ALB) minyak goreng bekas serta 
serta pengujian karakteristik produk detergen berupa pH, bahan 
tidak larut, stabilitas busa, kadar air dan rendemen dilakukan 
Laboratorium Teknologi Agrokimia Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya. 

3.2     Alat dan Bahan Penelitian 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

gelas ukur 1000 ml merk Pyrex, gelas ukur 100 ml merk Herma, 
gelas ukur 250 ml merk Herma, Gelas beker 250 merk Herma, 
erlenmeyer 250 ml merk Pyrex, pipet ukur merk Pyrex, 
termometer kaca, erlenmeyer 250 ml merk Pyrex, timbangan 
analitik merk Excellent HZY-B 200g, buret kran Teflon merk 
Pyrex, hot plate  merk Cimarec Thermo Fisher Scientific, 
magnetic stirrer, corong pemisah, pengaduk kaca, oven, pHmeter  
merk Scientific, Loyang pengoven, spatula besi, aluminium voil, 
kertas saring.  

Bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah minyak 
goreng bekas yang diperoleh dari salah satu cafe di area Stasiun 
Malang Kota yang sudah tidak digunakan. Bahan lain yang 
digunakan antara lain adalah natrium metabisulfit, aluminium 
oksida, metanol teknis, natriu bikarbonat, natrium hidroksida, 
natrium sulfat, lipozyme, asam oksalat, aquades, HPMC, natrium 
silikat, parfum lymonene, antibusa propilen glikol. 

3.3    Batasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan batasan permasalahan 
sebagai acuan penelitian, dan bertujuan untuk fokus pada topik 
penilitian yang diteliti. Batasan permasalahan penelitian tersebut 
antara lain adalah: 
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1. Bahan baku yang digunakan merupakan minyak bekas 
yang telah mengalami 2x bahkan lebih proses 
penggorengan 

2. Bahan baku yaitu minyak goreng bekas yang digunakan 
merupakan minyak goreng yang sebelumnya digunakan 
untuk menggoreng ayam dan kentang yang didapatkan 
dari salah satu restoran di Malang 

3. Bahan baku, yaitu minyak goreng bekas telah mengalami 
pengujian bahan baku  

4. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium 
 

3.4 Prosedur Penelitian  
Prosedur penelitian merupakan suatu tahapan atau proses 

yang harus dilalui produk untuk menghasilkan output. Prosedur 
penelitian dilakukan dari tahap identifikasi permasalahan sampai 
penarikan kesimpulan, berikut beberapa tahapan dalam 
penelitian. 

3.4.1. Rancangan Penelitian 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) Faktorial. Faktor pertama merupakan 
konsentrasi surfaktan (10%, 20%, 30%) dan faktor kedua 
merupakan konsentrasi antibusa (02%, 0,3%, 0,4%, 0,5%) yang 
digunakan. Rancangan Acak Kelompok diulang sebanyak dua 
kal\li, sehingga menghasilkan 24 perlakuan. Kombinasi perlakuan 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1, sedangkan tabel 
formulasi detergen dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
Faktor I konsentasi surfaktan MES 

S1 = 10 % b/b 
S2 = 20 % b/b 
S3 = 30 % b/b 

Faktor II konsentrasi antibusa propilen glikol 
Ab1 = 0,2 % b/b 
Ab2 = 0,3 % b/b 
Ab3 = 0,4 % b/b  
Ab4 = 0,5% b/b 
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Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Penelitian 

Konsentrasi 
Surfaktan 

(%b/b) 

Konsentrasi antibusa (%b/b) 

Ab1 (0,2) Ab2 (0,3) Ab3 (0,4) Ab4 (0,5) 

S1 (10) S1Ab1 S1Ab2 S1Ab3 S1Ab4 

S2 (20) S2Ab1 S2Ab2 S2Ab3 S2Ab4 

S3 (30) S3Ab1 S3Ab2 S3Ab3 S3Ab4 

 

  
Keterangan: 
S1Ab1 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 10% dan antibusa
      0,2% 
S1Ab2 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 10% dan antibusa
      0,3% 
S1Ab3 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 10% dan antibusa
     0,4% 
S1Ab4 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 10% dan antibusa
      0,5% 
S2Ab1 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 20% dan antibusa
      0,2% 
S2Ab2 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 20% dan antibusa
      0,3% 
S2Ab3 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 20% dan antibusa
     0,4% 
S2Ab4 = Kombinasi konsentrasi surfaktan 20% dan antibusa
      0,5% 
S3Ab1= Kombinasi konsentrasi surfaktan 30% dan antibusa
     0,2% 
S3Ab2= Kombinasi konsentrasi surfaktan 30% dan antibusa
     0,3% 
S3Ab3= Kombinasi konsentrasi surfaktan 30% dan antibusa
    0,4% 
S3Ab4= Kombinasi konsentrasi surfaktan 30% dan antibusa
     0,5% 
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3.4.2. Persiapan Bahan Baku 
Tahap persiapan bahan baku dilakukan pada minyak 

goreng bekas sebagai tahap awal untuk mengetahui informasi 
minyak goreng bekas tersebut. Tahap persiapan bahan baku 
minyak goreng bekas dilaksanakan dengan melakukan pengujian 
kadar asam lemak bebas (ALB), dan pengujian peroksida. 
Pengujian kadar asam lemak bebas menggunakan metode titrasi 
alkalimetri (Nurhasnawaty dkk, 2015), penentuan bilangan 
peroksida dengan metode titrasi iodometri (Nurhasnawaty dkk. 
2015), Tahap pengujian lebih lanjut minyak goreng bekas dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 
Tabel 3.2 Formulasi detergen 

No Nama Bahan Jumlah Bahan (% b/b) 

1 Surfaktan MES 12 24 36 

2 Natrium Bikarbonat 10 10 10 

3 Natrium Silikat 10 10 10 

4 Natrium Sulfat 10 10 10 

5 Lipozyme 10 10 10 

6 HPMC 5 5 5 

7 Asam Oksalat 5 5 5 

8 Parfum Lymonene 1 1 1 

9 Aquades 36,8 24,8 12,8 

    36,7 24,7 12,7 

    36,6 24,6 12,6 

    36,5 24,5 12,5 

10 Propilen Glikol 0,2 0,2 0,2 

    0,3 0,3 0,3 

    0,4 0,4 0,4 

    0,5 0,5 0,5 

 Sumber: Modifikasi Sampepana (2013)  

 
3.4.3 Tahap pembuatan Methyl Ester Sulfonate (MES) 

Pembuatan MES dilakukan dengan melakukan beberapa 
tahapan, antara lain adalah reaksi sulfonasi mnyak goreng bekas, 
reaksi metanolisis FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sampai 

dengan penetralan pH pada FAME dan mendapatkan hasil akhir 
MES. Diagram alir reaksi sulfonasi dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Berikut merupakan beberapa tahapan pembuatan surfaktan 
Methyl Ester Sulfonate: 
1. Reaksi sulfonasi 

Reaksi sulfonasi ini bertujuan untuk membentuk surfaktan 
dengan menggunakan natrium metabisulfit dan tambahan 
aluminium oksida. Reaksi sulfonasi Minyak Goreng bekas yang 
dilakukan mengacu pada penelitian yang dilakukan Yanuardhi 
dkk, (2018). Tahapan reaksi sulfonasi adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Sulfonasi (Modifikasi Yanuardhi 

dkk, 2018) 

 

Dihomogenkan dengan pengaduk kaca 

Dipindahkan ke erlenmeyer dan ditutup 

dengan aluminium voil. 

Dihomogenkan dengan hotplate stirrer 

dengan suhu 100oC, 450 rpm dan 

selama 3,5 jam 

Dipisahkan bagian atas dan bawah. 

Diambil bagian atas 

Dimasukan dalam botol kaca dan 

didiamkan selama 24 jam 

Minyak 

goreng bekas 

murni 

endapan 

Minyak goreng bekas 

1. Minyak jelantah 150 ml ditimbang 130,96 g 
2.Natrium metabisulfit ditimbang 196,64 g 

3.Aluminium oksida ditimbang 1,3 g 
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a. Menimbang minyak jelantah 150 mL (130,96 g), natrium 
metabisulfit 196,64 g, dan aluminium oksida 1,3 g 

b.  Menghomogenkan menggunakan hot plate stirrer selama 

3,5 jam dengan suhu 100oC 
c. Larutan yang telah tercampur diendapkan selama 24 jam 
d. Setelah diendapkan, larutan campuran yang telah 

memisah tersebut diekstrak lalu diambil bagian atas, yaitu 
minyak murni.  

e. Minyak goreng bekas yang telah murni ini masuk ke tahap 
metanolisis 

2. Reaksi Metanolisis  
Reaksi metanolisis dilakukan dengan menggunakan 

metanol teknis. Penggunaan metanol pada reaksi pemurnian ini 
dengan tujuan mengubah trigliserida yang terdapat dalam minyak 
menjadi methyl ester dan mendapatkan hasil samping berupa 

gliserol. Reaksi metanolisis ini mengacu pada penelitian 
Yanuardhi 2018, dengan modifikasi sebagai berikut: 

1. Minyak Goreng bekas hasil endapan dimurnikan 
dengan menambahkan metanol teknis sebanyak 35% 
dari volume minyak hasil dari reaksi sulfonasi.  

2. Reaksi pemurnian ini dilakukan dengan memanaskan 
campuran metanol dan minyak pada suhu 80oC serta 
menggunakan kecepatan pengadukan 100 rpm 

3. Setelah campuran minyak homogen, campuran 
tersebut diendapkan dalam corong pemisah, untuk 
memisahkan fatty acid methyl ester (FAME) dengan 
campuran metanol dan minyak 
 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 3.2 
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3.4.4 Proses Pembuatan Detergen 
Proses pembuatan detergen dilakukan dengan 

menambahkan beberapa bahan pendukung lain, seperti natrium 
sulfat, lipozyme, asam oksalat, aquades, HPMC, natrium silikat, 
parfum lymonene dan antibusa propilen glikol. Tahapan 
pembuatan detergen adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan detergen dilakukan dengan 
menimbang terlebih dahulu bahan yang akan 
digunakan dalam proses pembuatan detergen. 
Bahan yang ditimbang antara lain adalah natrium 
sulfat sebanyak 10 g, lipozyme 10 g, asam oksalat 

Gambar 3.2 Diagram alir reaksi metanolisis (proses pemurnian MES 

(Modifikasi Yanuardhi dkk, 2018) 

 

Metanol teknis 
sebanyak 35% 

dari volume 
minyak goreng 
bekas murni 

Dihomogenkan dengan hot plate stirrer 
dengan suhu 80oC, 100 rpm selama 30 

menit 

Dipisahkan dengan menggunakan 

corong pemisah 

Fatty Acid 

Methyl Ester 

(FAME) 

Campuran 

minyak 

dan 

metanol 

Dinetralkan sampai pH netral 

(pH 7) 

NaOH 

0,4 N 

Methyl Ester Sulfonate 

(MES) 

Minyak goreng bekas 

murni 
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5 g, HPMC 5 g, natrium silikat 10 g, parfum 
lymonene 1 g. 

2. Memasukan dan mencampurkan bahan-bahan 
secara bertahap. Natrium sulfat, lipozyme, asam 
oksalat dan surfaktan MES dicampurkan terlebih 
dahulu menggunakan pengaduk kaca dalam gelas 
beker dan menghasilkan sediaan 1. 

3. Setelah sediaan 1 tercampur, ditambahkan 
aquades dan dicampurkan kembali antara sediaan 
1 dan aquades dan menghasikan sediaan 2. 

4. Setelah sediaan 2 tercampur, ditambahkan bahan 
lain seperti HPMC dan natrium silikat. Semua 
bahan tersebut dicampurkan sehingga 
menghasilkan sediaan 3. 

5. Setelah terbentuk sediaan 3, ditambahkan parfum 
lymonene dan anibusa propilen glikol sebanyak 
0,2 - 0,5 g. Semua bahan tersebut dicampur 
menggunakan pengaduk kaca dan menghasilkan 
sediaan 4, yaitu campuran detergen. 

6. Campuran detergen yang telah menjadi satu 
kemudian dituang ke dalam aluminium voil 
sebagai alas dalam proses pengeringan di cabinet 
dryer. 

7. Setelah semua sampel dituang dalam aluminium 
voil, sampel ditimbang terlebih dahulu dan 
kemudian letakan di tray pengering. Sampel yang 
sudah ditata di tray selanjutnya dimasukan dalam 
cabinet dryer. Proses pengeringan dalam cabinet 
dryer berlangsung selama 3 jam menggunakan 
suhu 80oC 

8. Setelah proses pengeringan selesai, detergen 
hasil pengeringan di anginkan-anginkan selama 5-
15 menit 

9. Setelah proses proses pengeringan, detergen 
hasil pengeringan ditimbang dahulu dan kemudian 
dipisahkan dari aluminium untuk dihaluskan 
menggunakan mortar. 
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10. Setelah proses penghalusan selesai, detergen 
dianalisa karakteristiknya seperti rendemen 
(Siregar dan Suhendra 2013), kadar air metode 
oven (Ningseh, 2014), pH (SNI 4594; 2017), 
bahan tidak larut dan stabilitas busa (SNI 4594; 
2017). 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar pada Gambar 
3.3 
3.4.5 Pengamatan Hasil Akhir 

Pengamatan hasil akhir dilakukan pada produk detergen 
hasil penelitian. Pengamatan yang dilakukan antara lain adalah 
rendemen (Siregar dan Suhendra 2013), kadar air metode oven 
(Ningseh, 2014), pH (SNI 4594; 2017), bahan tidak larut dan 
stabilitas busa (SNI 4594; 2017). Data pengamatan hasil akhir ini 
kemudian akan dicatat dan diolah dalam program SPSS 23. 
3.4.6 Pengolahan dan Analisis Data 

Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisa 
ragam (ANOVA) menggunakan SPSS 23 dan melakukan uji 
lanjut berupa BNT atau DMRT α=0,05. Data yang telah dianalisa 
kemudian akan dilakukan penentuan perlakuan terbaik berdasar 
Setelah dilakukan analisis data, akan dilakukan tahap lebih lanjut 
yaitu penentuan alternatif terbaik menggunakan Multiple Attribute 
(Zeleny dalam Nariswara dkk, 2013), sehingga akan didapatkan 

satu sampel terbaik menurut ranking, untuk prosedur penentuan 
alternatif terbaik dapat melihat pada Lampiran 12. 
3.4.7 Neraca Massa 

Perhitungan neraca massa dilakukan berdasar hasil 
perlakuan terbaik yang sudah dilakukan. Perhitungan neraca 
massa dilakukan dari tahap pembuatan surfaktan sampai dengan 
proses pengeringan detergen. Perhitungan neraca massa 
menggunakan diagram aliran proses, dan menggunakan tabel 
sebagai informasi lebih singkat yang menunjukan aliran bahan 
baku dimulai dari proses konversi minyak goreng bekas menjadi 
surfaktan sampai dengan produk akhir yaitu detergen terbentuk. 
Pada neraca massa juga menjelaskan berat bahan masuk 
sampai dengan keluar disertai perhitungan hilang bahan yang 
terjadi. Perhitungan nerca massa juga digunakan untuk 
mengetahui rendemen akhir proses pembuatan produk detergen. 
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Dihomogenkan  

Sediaan 
1 

Sediaan 2 

Dihomogenkan dengan 

dengan pengaduk kaca 

1.HPMC 5 g 
2. Natrium 
silikat 10 g 

Sediaan 3 

1. Parfum 1 g 
2. Antibusa 

0,2%, 0,3%, 

0,4%, 0,5% 

Campuran 
detergen 

Dihomogenkan dengan 

pengaduk kaca 

Detergen kering dihaluskan 

dengan mortar 

Natrium Sulfat 10g 
Natrium bikarbonat 10 g 

Lipozyme 10 g 
Asam Oksalat 5 g 

Surfaktan MES 10%, 20%, 

Di keringkan dalam 
cabinet dryer 80oc  

3 jam 
 

Detergen 

Kering 

 Uji rendemen 

 Uji kadar air 

 Uji pH 

 Uji bahan tidak 
larut 

 Uji kestabilan 

Gambar 3.3 Proses pembuatan detergen (Modifikasi Sampepana, 

2013) 

Aquades 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Karakteristik Fisik Dan Kimia Minyak Goreng Bekas 

Karakteristik fisik dan kimia dilakukan dengan melakukan 
uji bilangan peroksida dan uji asam lemak bebas pada minyak 
goreng bekas yang digunakan lebih dari dua kali penggorengan. 
Minyak goreng yang digunakan merupakan minyak goreng yang 
sebelumnya digunakan untuk menggoreng kentang. Menurut 
penuturan penjual minyak goreng bekas ini, umur minyak goreng 
bekas ini melebihi 2 minggu disimpan. Hal tersebut juga dapat 
diindikasikan dari aroma minyak goreng bekas yang tengik. 
Aroma minyak goreng bekas yang tengik mengindikasikan bahwa 
minyak goreng bekas tersebut telah mengalami oksidasi. 
Oksidasi tersebut disebabkan karena produk terpapar suhu 
tinggi, dan kurun waktu penyimpanan sebelum digunakan lama. 
Pengujian bahan baku yang dilakukan adalah pengujian bilang 
peroksida dan kandungan asam lemak bebas. Perhitungan 
bilangan peroksida dan asam lemak bebas dapat dilihat pada 
Lampiran 1 dan Lampiran 2, sedangkan untuk hasil pengujian 

bilangan peroksida dan asam lemak bebas pada minyak goreng 
bekas dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Pengujian Karakteristik Bahan Baku 

Sampel Jenis 
Pengujian 

Hasil 
Pengujian 

SNI Minyak 
Goreng 3741-

2013 

Minyak 
goreng 
bekas 

Bilangan 
peroksida 

mEq O2/Kg 

10,912  10 

Minyak 
goreng 
bekas 

Asam Lemak 
Bebas (% b/b) 

7,040 
 

0,30 

 
Sebelum dilakukan uji bilangan peroksida, minyak diamati 

karakteristik fisiknya terlebih dahulu, dianalisis dari segi warna 
(secara kasat mata) dan aroma. Pengujian bilangan peroksida 
menunjukkan angka 10,912 mEq O2/Kg. Tingginya kadar bilangan 
peroksida yang dimiliki minyak goreng bekas ini dapat 
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mengindikasikan kerusakan struktur kimia dan gizi yang 
terkandung dalam minyak, sehingga apabila tetap digunakan 
minyak ini akan menimbulkan gangguan kesehatan. Karakteristik 
warna yang dimiliki minyak goreng sebagai bahan penelitian ini 
adalah warna coklat keemasan dan jernih, tidak terdapat sisa 
penggorengan (endapan). Berdasar dari karakterisik aroma, 
minyak goreng bekas memiliki aroma tengik. Menurut Pangestuti 
dan Rohmawati (2018) tingginya bilangan peroksida yang dimiliki 
minyak goreng bekas disebabkan karena beberapa faktor, antara 
lain adalah jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng 
(berhubungan dengan komposisi atau rantai penyusun minyak), 
dan suhu yang digunakan saat menggoreng. Pangestuti dan 
Rohmawati (2018), juga mengungkapkan bahwa suhu tinggi 
pada proses pemanasan atau penggunaan minyak akan 
mempercepat reaksi oksidasi pada minyak tersebut. Selain itu, 
tingginya bilangan peroksida pada minyak goreng akan 
menurukan stabilitas vitamin A yang terkandung dalam minyak. 
Kecepatan laju oksidasi akan meningkat dua kali lebih cepat jika 
setiap terjadi kenaikan suhu 10oC. 

Aminah (2010) juga menyebutkan bahwa kondisi 
penyimpanan berpengaruh pada kualitas minyak. Kondisi 
penyimpanan yang disebutkan antara lain adalah suhu dan lama 
penyimpanan dan pengaruh lingkungan penyimpanan. 
Lingkungan penyimpanan yang dimaksud antara lain adalah 
berkaitan dengan paparan cahaya, oksigen (keadaan minyak 
tertutup rapat atau tidak saat disimpan) dan suhu saat 
menyimpan. Peroksida sendiri bersifat labil dan sangat mudah 
mengalami dekomposisi yang diakibatkan oleh isomerisasi dan 
polimerisasi, sehingga menghasilkan senyawa dengan berat 
molekul yang lebih rendah. Senyawa yang terbentuk antara lain 
adalah golongan keton dan aldehid, yang bersifat labil. Molekul 
oksigen yang bereaksi dengan ikatan tidak jenuh akan 
menghasilkan oksidasi lemak dan akan membebaskan atom 
oksigen secara aktif (Montesqrit dan Ovianti, 2013). 

Selain pengujian bilangan peroksida, juga dilakukan 
pengujian asam lemak bebas. Pengujian asam lemak 
bebas dilakukan dengan metode titrasi alkalimetri. Berdasarkan 
pengujian asam lemak bebas, didapatkan hasil pengujian 
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sebesar 7,04%. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-
3741-2002, asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak 
goreng sebesar 0,30% b/b. Minyak goreng hasil pengujian 
memiliki kadar asam lemak bebas yang sangat tinggi. Tingginya 
kandungan asam lemak bebas ini disebabkan karena komposisi 
penyusun dalam minyak, seperti berbagai kandungan asam 
dalam minyak goreng tersebut. Menurut Kulnarni dalam Sopianti 
dkk, (2017) pembentukan asam lemak bebas ini diakibatkan 
proses hidrolisis menggunakan pemanasan suhu tinggi pada saat 
proses penggorengan, yaitu pada kisaran suhu 160-200oC. Uap 
air yang terkandung dalam bahan digoreng akan menyebabkan 
terjadinya proses hidrolisis terhadap trigliserida, dan 
menghasilkan asam lemak bebas, digliserida, monogliserida dan 
gliserol yang diketahui dari angka asam. Winarno dalam Sopianti 
dkk, (2017) menyatakan bahwa asam lemak bebas dalam minyak 
dapat diketahui dari nilai angka asam yang terkandung dalam 
minyak. Angka asam yang tinggi menandakan bahwa asam 
lemak bebas dalam minyak tersebut tinggi, sehingga kualitas 
minyak goreng rendah. 

Asam lemak bebas banyak mengandung lemak jenuh 
dengan rantai panjang. Menurut Ulfidrayani dan A'yuni (2018) 
konsumsi makanan dengan jumlah asam lemak bebas yang 
tinggi akan meningkatkan resiko penyakit jantung karena 
peningkatan kadar Low Density Lipoprotein dalam darah, selain 
itu juga dapat berakibat pada kerusakan dan perdangan hati, 
mempengaruhi kinerja dan metabolisme pada hati. 
 
4.2 Rendemen 

Rerata rendemen yang diperoleh adalah 46,3245% - 
57,829%. Hasil analisis ragam detergen menunjukan bahwa 
faktor konsentrasi surfaktan dan konsentrasi antibusa 
berpengaruh nyata terhadap rendemen, serta interaksi antara 
kedua faktor berpengaruh nyata terhadap rendemen. Analisis 
ragam detergen lebih lanjut dapat melihat Lampiran 5. Rerata 
rendemen perlakuan konsentrasi surfaktan dan konsentrasi 
antibusa dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, sedangkan 
rerata rendemen pada interaksi perlakuan konsentrasi surfaktan 
dan konsentrasi antibusa pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.2 Rerata rendemen perlakuan konsentrasi surfaktan 

Perlakuan Rerata Rendemen (%) 
 

Uji BNT 5% 
 Konsentrasi surfaktan (%) 

S1 (10) 
114,658 c 

5,82 S2 (20) 
94,051 b 

S3 (30) 
80,880 a 

Keterangan:1. Rerata rendemen didapatkan dari dua kali ulangan 
2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 

rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 
3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α <0,05) 

 

Rerata rendemen yang didapatkan dari perlakuan 
konsentrasi surfaktan adalah 80,880%-114,658%. Rerata 
rendemen mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya 
konsentrasi surfaktan yang digunakan. Penurunan rerata 
rendemen diduga disebabkan oleh terbentuknya busa pada 
campuran tinggi, akibat besarnya konsentrasi surfaktan yang 
digunakan. Busa tersebut muncul akibat adanya reaksi surfaktan 
dan air serta bahan pendukung lain, sehingga menyebabkan 
timbulnya busa dengan volume tinggi saat proses pencampuran. 
Silsia dkk, (2017) mengungkapkan bahwa semakin tinggi jumlah 
surfaktan yang digunakan, akan menghasilkan busa yang 
semakin besar saat reaksi pencampuran surfaktan dan air. Hal 
tersebut mengakibatkan perlakuan konsentrasi surfaktan 10% 
memiliki bentuk campuran lebih cair dibandingkan perlakuan 
konsentrasi surfaktan 30%. Konsentrasi 30% mengalami 
kehilangan bobot karena timbulnya busa dengan volume tinggi. 
Hasil perlakuan konsentrasi 30% memiliki bentuk lebih padat, dan 
menghasilkan campuran bahan dengan hasil pengeringan yang 
lebih kering dengan rendemen yang rendah. Hal tersebut sesuai 
dengan Fisdiana dan Fitriyadi (2018) yang menyatakan bahwa 
selama pengeringan, bahan mengalami perubahan fisik dan 
kimia yang disebabkan karena proses penguapan zat cair dan 
beberapa senyawa lain dan mengakibatkan penyusutan bobot 
yang cukup signifikan. 
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Tabel 4.3 Rerata rendemen perlakuan konsentrasi antibusa 

Perlakuan 
Rerata Rendemen (%) Uji BNT 5% 

Konsentrasi antibusa (%) 

 Ab1 (0,2) 105,801 b 

4,30 
Ab2 (0,3) 106,408 c 

Ab3 (0,4) 73,151 a 

Ab4 (0,5) 100,648 a 

Keterangan: 1. Rerata rendemen didapatkan dari dua kali ulangan 
2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 

rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 
3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α <0,05) 

 
Rerata yang dihasilkan dari perlakuan konsentrasi antibusa 

adalah 73,151%-106,408%. Rerata tertinggi didapatkan oleh 
perlakuan konsentrasi antibusa 0,3% sebesar 106,408%, 
sedangkan rerata rendemen terendah didapatkan oleh perlakan 
konsentrasi antibusa 0,4% yaitu sebesar 73,151%. Rerata 
tersebut cenderung menghasilkan rerata yang tidak stabil, seiring 
dengan meningkatnya konsentrasi antibusa yang digunakan. Hal 
tersebut diduga disebabkan oleh faktor saat proses pengeringan, 
seperti perataan bahan saat proses pengeringan berlangsung, 
atau penempatan bahan saat proses pengeringan. Tanggasari 
(2014) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi rendemen hasil pengeringan. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengeringan dibagi menjadi dua golongan, 
antara lain adalah faktor yang berhubungan dengan udara 
pengering dan faktor yang berhubungan dengan sifat bahan yang 
dikeringkan. Faktor yang berhubungan dengan udara 
pengeringan adalah suhu, kecepatan volumetrik aliran udara 
pengering, dan kelembaban udara, sedankan yang termasuk 
dalam faktor sifat bahan antara alian adalah ukuran bahan, kadar 
air awal, dan tekanan parsial di dalam bahan 
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Tabel 4.4 Rerata Rendemen Kombinasi Perlakuan Konsentrasi 
Surfaktan Dan Konsentrasi Antibusa 

No. 
Perlakuan Rerata 

Rendemen 
(%) 

Notasi 
DMRT 

5% Surfaktan Antibusa 

1 10 0,2 56,909 a 3,343 

2 10 0,3 57,879 a 3,358 

3 10 0,4 57,149 a 3,35 

4 10 0,5 57,199 a 3,355 

5 20 0,2 55,414 ab 3,287 

6 20 0,3 53,409 b 3,251 

7 20 0,4 55,734 a 3,313 

8 20 0,5 47,219 c 3,116 

9 30 0,2 46,379 c  

10 30 0,3 48,324 bc 3,918 

11 30 0,4 46,844 c 2,979 

12 30 0,5 46,554 c 2,373 

Keterangan: 1. Rerata rendemen didapatkan dari dua kali ulangan 
2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 

rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 
3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α <0,05) 

 

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor konsentrasi 
surfaktan (MES) dan faktor konsentrasi antibusa berpengaruh 
nyata terhadap rendemen (α<0,05). Berdasarkan Tabel 4.4 dapat 
dilihat bahwa rerata rendemen tertinggi pada perlakuan surfaktan 
10% dan antibusa 0,3%, sebesar 57,879%. Rerata terendah 
terendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi surfaktan 30% 
dan konsentrasi antibusa 0,2%, sebesar 46,379%. Rerata 
rendemen yang dihasilkan oleh perlakuan konsentrasi surfaktan 
10% lebih tinggi dibandingkan dengan rerata rendemen yang 
didapatkan oleh perlakuan konsentrasi surfaktan 30%. Pada 



39 
 

penelitian yang dilakukan oleh Ningseh (2017), menghasilkan 
rendemen detergen serbuk sebesar 80%-89%. Perbedaan antara 
hasil literatur dan penelitian disebabkan oleh penggunaan variasi 
bahan dan juga banyaknya bahan yang digunakan dalam 
formulasi detergen. Hal tersebut diduga disebabkan campuran 
bahan dengan perlakuan konsentrasi surfaktan 30% membentuk 
busa berlebih saat proses pencampuran. Tingginya kandungan 
surfaktan mengakibatkan volume campuran membentuk busa 
dengan volume tinggi dengan waktu yang cepat. Hal tersebut 
mengakibatkan campuran dengan perlakuan konsentrasi 30% 
kehilangan bobot bahan yang cukup besar dan menghasilkan 
rendemen yang rendah. Hal tersebut juga sesuai dengan 
pernyataan Cucikodana dkk, (2012) bahwa nilali rendemen yang 
kecil dapat diakibatkan karena kehilangan bahan saat proses 
pencampuran berlangsung, sehingga mengakibatkan hilangnya 
beberapa kompoen gizi atau zat yang berperan penting dalam 
bahan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat 
Estiasih dan Ahmadi (2012) menurunnya jumlah rendemen 
produk yang dihasilkan disebabkan karena tingginya fraksi non 
ekstrak yang dihasilkan baik berupa limbah atau hasil samping 
lain. 

 

4.3 Kadar Air 
Rerata kadar air yang diperoleh adalah 0,005% - 0,300%. 

Hasil analisis ragam kadar air detergen menunjukan bahwa faktor 
konsentrasi surfaktan dan konsentrasi antibusa berpengaruh 
nyata, serta interaksi keduanya juga berpengaruh nyata. Untuk 
lebih jelas, dapat melihat Lampiran 7. Rerata yang didapatkan 
oleh perlakuan konsentrasi surfaktan adalah 0,088% - 0,812%. 
Rerata tertinggi didapatkan oleh perlakuan konsentrasi surfaktan 
10% yaitu 0,812% dan rerata terendah didapatkan oleh perlakuan 
konsentrasi surfaktan 30% yaitu 0,088%.Hasil rerata kadar air 
pada kombinasi perlakuan konsentrasi surfaktan dapat dilihat 
pada Tabel 4.5, rerata rendemen perlakuan konsentrasi antibusa 
pada Tabel 4.6 dan rerata rendemen interaksi kedua faktor dapat 
dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.5 Rerata kadar air perlakuan konsentrasi surfaktan 

Perlakuan 
Rerata Kadar Air (%) 

Uji BNT 
5% Konsentrasi surfaktan (%) 

S1 (10) 0,812 a 

0,069 S2 (20) 0,145 b 

S3 (30) 0,088 b 

Keterangan: 1. Rerata kadar air didapatkan dari dua kali ulangan 
2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 

rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 
3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α <0,05) 

 

Berdasar tabel diatas, dapat dilihat bahwa rerata kadar air 
yang dihasilkan dari perlakuan konsentrasi surfaktan menurun 
seiring dengan meningkatnya konsentrasi surfaktan yang 
digunakan.  Hal tersebut diduga diakibatkan karena pada 
perlakuan konsentrasi surfaktan 30% pada saat proses 
pencampuran, bahan mengalami penyusutan bobot yang cukup 
signifikan, jika dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi 
surfaktan 20% dan 10%, sehingga hasil pada proses 
pengeringan campuran pada perlakuan konsentrasi surfaktan 
30% akan mendapatkan produk lebih kering dan dan memiliki 
kadar air rendah. Keadaan awal dan berat awal bahan sebelum 
proses pengeringan juga akan berpengaruh pada hasil 
pengeringan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lisa dkk 
(2015) bahwa kondisi awal bahan sangat berpengaruh terhadap 
kadar air. Bahan yang memiliki kandungan air relatif tinggi akan 
menghasilkan produk dengan kadar air tinggi. 

Rerata perlakuan konsentrasi antibusa adalah 0,043% - 
0,192%. Rerata tertinggi didapatkan oleh konsentrasi antibusa 
0,2% yaitu 0,192% dan rerata terendah didapatkan oleh 
perlakuan konsentrasi antibusa 0,5% yaitu 0,043%. Rerata pada 
perlakuan konsentrasi antibusa menurun seiring dengan 
tingginya konsentrasi antibusa yang digunakan. Hal tersebut 
diduga diakibatkan karena antibusa propilen glikol merupakan zat 
dalam bentuk sediaan cair yang memiliki viskositas encer, 
sehingga kandungan bahan tersebut akan lebih mudah diuapkan 
dalam proses pengeringan. Hal tersebut sesuai dengan Kania 
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dkk (2015) semakin besar kemampuan bahan untuk melepaskan 
zat cair dari permukaan, kadar yang dihasilkan akan semakin 
rendah. 

 

Tabel 4.6 Rerata kadar air perlakuan konsentrasi antibusa 

Perlakuan 
Rerata Kadar Air (%) Uji BNT 5% 

Konsentrasi antibusa (%) 

 Ab1 (0,2) 0,192 a 

0,069 
Ab2 (0,3) 0,167 a 

Ab3 (0,4) 0,150 a 

Ab4 (0,5) 0,043 a 

Keterangan: 1. Rerata kadar air didapatkan dari dua kali ulangan 
2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 

rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 
3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α <0,05) 

 

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor konsentrasi 
surfaktan (MES) dan faktor konsentrasi antibusa berpengaruh 
nyata terhadap kadar air (α<0,05). Berdasar Tabel 4.7, rerata 

kadar air yang diperoleh adalah 0,005% - 0,300%. Rerata kadar 
air tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi surfaktan 
10% dan konsentrasi antibusa 0,3% sebesar 0,300%. Rerata 
terendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi surfaktan 20% 
dan konsentrasi antibusa 0,5% sebesar 0,005%. Kadar air 
tertinggi pada konsentrasi surfaktan 10% diakibatkan pada 
proses pencampuran perlakuan ini tidak mengalami kehilangan 
bobot yang signifikan seperti pada perlakuan konsentrasi 
surfaktan 30%, dengan kata lain perlakuan konsentrasi surfaktan 
10% memiliki komposisi air lebih banyak dibandingkan dengan 
perlakuan konsentrasi surfaktan 30%. 
Perlakuan rerata kadar air terendah didapatkan karena pada 
proses pencampuran, bahan mengalami susut bobot cukup 
signifikan karena volume pembentukan busa yang tinggi. 
Campuran bahan pada perlakuan konsentrasi surfaktan 30% 
memiliki tekstur bahan lebih kental dibanding perlakuan 
konsentrasi surfaktan 10%, karena konsentrasi air yang dimiliki 
perlakuan 30% lebih rendah, kemampuan mengikat air bahan 
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menjadi lebih cepat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 
di lakukan oleh Kania et al. (2015) bahwa kemampuan mengikat 
air suatu bahan akan berpengaruh terhadap kadar air. 
Penggunaan bahan tertentu dengan konsentrasi tinggi dapat 
mengikat air bebas dalam bahan, sehingga dapat menurunkan 
kadar air lebih cepat. Menurut permono dalam Ningseh (2017) 
kadar air yang ideal dalam detergen serbuk adalah sesbesar 5-
6%, jika kadar air dalam detergen tersebut melebihi standar, akan 
menimbulkan pengaruh negatif pada detergen seperti tekstur 
maupun kinerja detergen yang dihasilkan.   

 
 

Tabel 4.7 Rerata Kadar Air Detergen Berbahan Baku Minyak 
Goreng dan Antibusa Propilen Glikol 

No 
Perlakuan  

Rerata Kadar Air 
(%) 

Nilai DMRT 
5% 

Surfaktan 
(%) 

Antibusa 
(%) 

1 10 0,2 0,300 0,079 

2 10 0,3 0,275 0,079 

3 10 0,4 0,125 0,077 

4 10 0,5 0,025 0,056 

5 20 0,2 0,125 0,076 

6 20 0,3 0,175 0,078 

7 20 0,4 0,275 0,078 

8 20 0,5 0,005   

9 30 0,2 0,150 0,078 

10 30 0,3 0,050 0,073 

11 30 0,4 0,050 0,070 

12 30 0,5 0,100 0,075 

Keterangan:1. Rerata kadar air didapatkan dari dua kali ulangan 
2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 

rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 
3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α<0,05) 
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4.3 Bahan Tidak Larut 
Rerata bahan tidak larut detergen yang didapatkan adalah 

0,100% - 0,400%. Hasil analisis ragam detergen berbahan baku 
minyak goreng menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi 
surfaktan dan konsentrasi antibusa berpengaruh nyata, 
sedangkan pada interaksi keduanya terhadap bahan tidak larut 
tidak berpengaruh nyata. Untuk lebih jelas data melihat pada 
Lampiran 9. Hasil rerata bahan tidak larut pada perlakuan 
konsentrasi surfaktan dapat dilihat pada Tabel 4.8, rerata bahan 
tidak larut perlakuan konsentrasi antibusa dapat dilihat pada 
Tabel 4.9, sedangkan rerata interaksi antara dua faktor yaitu 

perlakuan konsentrasi surfaktan dan konsentrasi antibusa dapat 
dilihat pada Tabel 4.10 

 
Tabel 4.8 Rerata Bahan tidak larut Perlakuan Konsentrasi 

Surfaktan 

Perlakuan Rerata Bahan 
Tidak Larut (%)  Uji BNT 5% Konsentrasi Surfaktan 

S1 (10) 0,325 a 
0,237 

 
 

S2 (20) 0,200 a 

S3 (30) 0,113 a 

Keterangan: 1. Rerata bahan tidak larut didapatkan dari dua kali ulangan 
2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 

rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 
3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata nyata (α<0,05) 

 

Rerata bahan tidak larut yang didapatkan oleh perlakuan 
konsentrasi surfaktan adalah 0,113%-0,325%. Rerata tertinggi 
didapatkan oleh perlakuan dengan konsentrasi surfaktan 10% 
yaitu 0,325%, sedangkan rerata terendah didapatkan oleh 
perlakuan konsentrasi surfaktan 30% yaitu 0,113%. Berdasar 
Tabel 4.8, semakin tinggi volume konsentrasi surfaktan yang 

digunakan maka semakin rendah bahan tidak larut yang 
dihasilkan. Menurut Putra dkk. (2018) surfaktan MES memiliki 
sifat larut dalam air yang baik, karena surfaktan MES merupakan 
surfaktan anionik yang bersifat hidrofilik, yaitu surfaktan yang 
memiliki kecenderungan menyukai air. Surfaktan ini memiliki sifat 
hidrofilik akibat adanya gugus ionik yang cukup besar, sehingga 
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semakin besar volume surfaktan dan volume air yang digunakan, 
akan menghasilkan campuran yang memiliki kelarutan baik, 
dengan kata lain akan menghasilkan bahan tidak larut rendah. 

 
Tabel 4.9 Rerata Bahan Tidak larut Perlakuan Konsentrasi 
Antibusa 

Perlakuan Rerata Bahan 
Tidak Larut (%) Uji BNT 5% Konsentrasi Antibusa (%) 

 Ab1 (0,2) 0,267 a 

0,175 
Ab2 (0,3) 0,233 a 

Ab3 (0,4) 0,183 a 

Ab4 (0,5) 0,167 a 
Keterangan: 1. Rerata bahan tidak larut didapatkan dari dua kali ulangan 

2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 
rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 

3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata nyata (α<0,05) 

Rerata bahan tidak larut yang didapatkan oleh perlakuan 
konsentrasi antibusa adalah 0,167% - 0,267%. Rerata tertinggi 
didapatkan oleh perlakuan konsentrasi antibusa 0,2% yaitu 
0,267% dan perlakuan terendah didapatkan oleh perlakuan 
konsentrasi antibusa 0,5% yaitu sebesar 0,167%. Rerata bahan 
tidak larut yang dihasilkan pada perlakuan konsentrasi antibusa 
semakin menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi 
antibusa yang digunakan. Semakin besar konsentrasi antibusa 
propilen glikol yang digunakan, akan mengakibatkan campuran 
memiliki bentuk yang lebih cair, sehingga akan menghasilkan 
campuran dengan kandungan bahan tidak larut rendah. Hal 
tersebut di akibatkan karena propilen glikol sendiri memiliki 
sediaan berbentuk cair. Pernyataan tersebut sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Zat dan Kushla dalam Wulandari 
(2015) bahwa peningkatan volume penggunaan propilen glikol 
akan berakibat pada sifat fisik sediaan yang akan memiliki hasil 
semakin cair. Selain itu, diduga zat propilen glikol yang digunakan 
turut membantu terlarutnya campuran bahan. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Nilawati dkk, (2015) bahwa propilen glikol 
selain digunakan sebagai humektan, juga dapat digunakan 
sebagai pelarut. 
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Hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor konsentrasi 
surfaktan (MES) dan faktor konsentrasi antibusa tidak 
berpengaruh nyata terhadap bahan tidak larut (α>0,05). Berdasar 
Tabel 4.10, rerata bahan tidak larut tertinggi didapatkan oleh 
perlakuan konsentrasi surfaktan 10% dan antibusa 0,2% yaitu 
0,400%, sedangkan rerata terendah didapatkan oleh perlakuan 
konsentrasi surfaktan 30% dan konsentrasi antibusa 0,2% yaitu 
0,100%. Rerata bahan tidak larut yang dihasilkan semakin 
menurun dengan meningkatnya konsentrasi surfaktan dan 
konsentrasi antibusa yang digunakan. Hal tersebut diartikan 
bahwa produk yang memiliki tekstur lebih kering yaitu perlakuan 
konsentrasi surfaktan 30% memiliki tingkat kelarutan lebih cepat. 
Mengacu pada SNI 4594;2017 Kandungan bahan tidak larut 
detergen serbuk tidak boleh lebih dari 1%. Penelitian yang 
dilakukan oleh Ningseh (2017) menghasilkan bahan tidak larut 
pada kisaran angka 4% yang disebabkan penggunaan bahan 
bentonit dan kaolin pad formulasi detergennya. Merujuk pada 
Tabel 4.5, semakin rendahnya kadar air dalam bahan, maka 
bahan tidak larut yang dihasilkan juga semakin rendah. Menurut 
Master dalam Cucikodana dkk (2012), kadar air berhubungan 
dengan daya larut bahan. Semakin tinggi kadar air yang 
dihasilkan produk, semakin sulit produk tersebut dilarutkan dalam 
air, sehingga menyebabkan bahan tidak larut yang dihasilkan 
semakin besar. Hal tersebut disebabkan karena zat tersebut 
membentuk butiran yang lebih besar.  

Selain itu, bahan tidak larut yang tinggi ini diduga dapat 
diakibatkan tidak melarutnya beberapa bahan yang digunakan 
sebagai campuran seperti kandungan natrium sulfat dan natrium 
bikarbonat dalam air. Menurut Rowe et al., (2009) natrium sulfat 
dapat larut dalam 1,5 bagian air, dan  natrium bikarbonat dapat 
larut dalam air dingin, sedangkan air yang digunakan dalam 
penelitian adalah air dengan suhu ruang, sehingga hal tersebut 
berpengaruh terhadap kandungan bahan tidak larut campuran. 
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Tabel 4.10 Rerata Bahan Tidak Larut Detergen pada perlakuan 
konsentrasi surfaktan dan konsentrasi antibusa 

Konsentrasi 
Surfaktan (%) 

Konsentrasi 
Antibusa (%) 

Rerata Bahan Tidak 
Larut (%) 

10 0,2 0,400 

10 0,3 0,350 

10 0,4 0,300 

10 0,5 0,250 

20 0,2 0,250 

20 0,3 0,250 

20 0,4 0,150 

20 0,5 0,250 

30 0,2 0,200 

30 0,3 0,100 

30 0,4 0,100 

30 0,5 0,100 
Keterangan: 1. Rerata bahan tidak larut didapatkan dari dua kali ulangan 

 
 

4.4     pH 
Rerata pH detergen yang didapatkan adalah 9,800 - 

10,450. Hasil analisis ragam detergen berbahan baku minyak 
goreng menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi surfaktan 
berpengaruh nyata sedangkan konsentrasi antibusa dan interaksi 
keduanya terhadap pH tidak berpengaruh nyata. Rerata pH dari 
perlakuan konsentrasi surfakatan adalah 10,025 - 10,375. Rerata 
tertinggi diperoleh perlakuan konsentrasi surfaktan 10% yaitu 
10,375, sedangkan rerata terendah diperoleh dari perlakuan 
konsentrasi surfaktan 30% yaitu 10,025. Rerata tersebut 
mengalami penurunan seiring dengan peningkatan konsentrasi 
surfaktan yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat 
pada Lampiran 10. Rerata pH detergen pada perlakuan 
konsentrasi surfaktan dapat dilihat pada Tabel 4.11, rerata pH 
detergen perlakuan konsentrasi antibusa dapat dilihat pada 
Tabel 4.12, sedangkan interaksi anatar dua faktor yaitu faktor 
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anatar konsentrasi antibusa dan konsentrasi antibusa dapat 
dilihat pada Tabel 4.13. 
 
Tabel 4.11 Rerata pH perlakuan konsentrasi surfaktan 

Perlakuan 

Rerata pH  BNT 5% Konsentrasi Surfaktan (%) 

S1 (10) 10,375 b 

0,950 S2 (20) 10,135 a 

S3 (30) 10,025 a  
Keterangan: 1. Rerata pH didapatkan dari dua kali ulangan 

2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 
rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 

3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α<0,05) 
 

Hal tersebut diduga diakibatkan oleh penggunaan surfaktan yang 
diaplikasikan. Surfaktan yang digunakan merupakan Methyl Ester 
sulfonate yang mempunyai pH netral, karena surfaktan bersifat 
netral penggunaan konsentrasi surfaktan dalam detergen 
semakin tinggi akan menyebabkan peningkatan ion H+, dan 
berakibat menurunkan pH detergen (Octiana dkk, 2015). 

Rerata perlakuan konsentrasi antibusa yang didapatkan 
adalah 10,017 - 10,250. Rerata tertinggi oleh perlakuan 
konsentrasi antibusa 0,2% yaitu 10,250, sedangkan rerata 
terendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi antibusa 0,5% 
yaitu 10,017. Rerata pH tersebut turun seiring meningkatnya 
penggunaan antibusa yang digunakan. Hal tersebut diduga 
disebabkan karena penambahan antibusa yang dilakukan pada 
campuran. Penambahan antibusa menyebabkan pH dari basa 
mengalami penurunan dan mengakibatkan campuran memiliki 
pH semakin asam atau mendekati netral. Hal tersebut sesuai 
dengan Allen dalam Dian (2016) bahwa propilen glikol 
merupakan cairan yang memiliki pH 3-6. Sehingga semakin tinggi 
penggunaan antibusa, maka rerata pH yang dihasilkan akan 
semakin menurun karena terpengaruh ion H+.  
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Tabel 4.12 Rerata pH perlakuan konsentrasi antibusa 

Perlakuan 

Rerata pH BNT 5% Konsentrasi antibusa (%) 

Ab1 (0,2) 10,250 a  

Ab2 (0,3) 10,233 a 0,703 

Ab3 (0,4) 10,217 a  

Ab4 (0,5) 10,017 a  
Keterangan: 1. Rerata pH didapatkan dari dua kali ulangan 

2. Notasi yang diberikan digunakan sebagai faktor pembeda dari 
rerata perlakuan yang telah diurutkan terkecil-terbesar 

3. Perbedaan notasi menunjukan berbeda nyata (α<0,05) 
 

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor konsentrasi 
surfaktan (MES) dan faktor konsentrasi antibusa tidak 
berpengaruh nyata terhadap pH (α>0,05). Berdasar Tabel 4.13, 

rerata pH tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi 
surfaktan 10% dan konsentrasi antibusa 0,3% yaitu sebesar 
10,450, sedangkan rerata terendah didapatkan pada perlakuan 
konsentrasi surfaktan 30% dan konsentrasi antibusa 0,4% yaitu 
sebesar 9,800. Rerata pH tidak terlalu berbeda jauh, pada 
kisaran angka 10,000. Hal tersebut disebabkan karena 
banyaknya komposisi bahan bersifat basa dalam pembuatan 
detergen, seperti kelompok natrium. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Mumpuni dan Sasongko (2017) bahwa jumlah 
komposisi zat alkali menentukan pH detergen. Berdasar 
penelitian yang dilakukan oleh Sampepana dan Saputra (2013) 
detergen yang berasal dari bahan surfaktan MES menghasilkan 
detergen dengan rentang pH 10. Hal tersebut disebabkan karena 
penggunaan natrium silikat, natrium bikarbonat, dan natrium 
sulfat yang merupakan sumber alkali dan zat pengisi dalam 
detergen yang mempengaruhi pH detergen. Nilai pH yang tinggi 
tersebut digunakan sebaga zat degreasive, yaitu untuk 
menghilangkan zat pengotor pada saat proses pencucian. 
Rentang pH yang berkisar pada range 10 juga digunakan untuk 
menghilangkan kesadahan permanen dari air yang diakibatkan 
adanya garam Ca dan Mg dalam air. 
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Tabel 4.13 Rerata pH Detergen Pada Kombinasi Perlakuan 
Konsentrasi Surfaktan Dan Kombinasi Antibusa 

Konsentrasi 
Surfaktan (%) 

Konsentrasi 
Antibusa (%) 

Rerata pH 
 

10 0,2 10,300 

10 0,3 10,450 

10 0,4 10,250 

10 0,5 10,500 

20 0,2 10,350 

20 0,3 10,300 

20 0,4 10,000 

20 0,5 9,900 

30 0,2 10,000 

30 0,3 10,000 

30 0,4 9,800 

30 0,5 10,300 
Keterangan: 1. Rerata pH didapatkan dari dua kali ulangan 
 

4.5     Stabilitas Busa 

Rerata stabilitas busa detergen yang didapatkan adalah 
0,514% - 0,826% Hasil analisis ragam detergen berbahan baku 
minyak goreng menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi 
surfaktan dan konsentrasi antibusa serta interaksi keduanya 
terhadap kestailan busa tidak berpengaruh nyata, sehingga tidak 
dilakukan uji lanjut. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat Lampiran 
11. Hal tersebut menandakan bahwa perlakuan variasi 
konsentrasi surfaktan dan konsentrasi antibusa propilen glikol 
pada detergen tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap 
penurunan dan stabilitas busa. Meskipun untuk saat ini standar 
untuk tinggi dan stabilitas busa memang belum ada namun, dapat 
dilihat pada Tabel 4.13 bahwa rerata stabilitas busa yang 

dihasilkan cenderung menurun, seiring dengan meningkatnya 
penggunaan konsentrasi surfaktan dan konsentrasi antibusa 
yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Fauziyah (2010) 
mnegenai detergen MES dengan penambahan dekstrin, 
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menghasilkan stabilitas busa sebesar 0,6205% - 0,880%. 
Fauziyah (2010) menjabarkan bahwa nilai stabiitas busa yang 
didapatkan dipengaruhi oleh suhu saat pengujian berlangsung, 
kecepatan pengocokan saat pengujian, serta kecepatan angin 
saat pengujian. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2010) 
menghasilkan stabilitas busa cenderung fluktuatif, karena 
penggunaan MES dicampur menggunakan SLS dan dekstrin. 
Penambahan dektrin pada campuran MES dan SLS 
mengakibatkan konsentrasi MES dan SLS terlarut tidak tentu, 
sehingga akan menghasilkan stabilitas busa yang fluktuatif. Pada 
penelitian ini menghasilkan stabilitas busa yang cendurung 
menurun seiring menngkatnya surfaktan yang digunakan. Hal 
tersebut diduga karena penggunaan volume bahan campuran 
detergen dari surfaktan MES yang bervariasi. Komposisi 
campuran air dan surfaktan berpengaruh terhadap timbulnya 
busa. Semakin banyak perbandingan jumlah air yang 
ditambahkan dalam campuran, busa yang terbentuk akan 
semakin sedikit. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 
Sampepana dan Saputra (2013) kemampuan pembentukan busa 
akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah air dan 
perubahan suhu reaksi. Rerata stabilitas busa pada kombinasi 
perlakuan konsentrasi surfaktan dan konsentrasi antibusa dapat 
dilihat pada Tabel 4.14 

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor konsentrasi 
surfaktan (MES) dan faktor konsentrasi antibusa tidak 
berpengaruh nyata terhadap  (α>0,05). Rerata tertinggi diperoleh 
pada perlakuan konsentrasi surfaktan 10% dan konsentrasi 
antibusa 0,4% sebesar 0,826%, sedangkan rerata terendah 
didapatkan pada perlakuan konsentrasi surfaktan 20% dan 
konsentrasi antibusa 0,5% sebesar 0,514%. Penambahan 
antibusa propilen glikol dilakukan saat proses pencampuran 
detergen dan turut mengalami proses pengeringan. Tidak 
maksimalnya kinerja zat antibusa propilen glikol mungkin saja 
disebabkan oleh perlakuan pengeringan, yaitu menggunakan 
suhu 80oC, sehingga mempengaruhi kinerja antibusa secara 
tidak langsung. Berdasar penelitian yang dilaksanakan oleh 
Khaerina dkk. (2015), penambahan zat antibusa efektif dalam 
menurunkan jumlah busa yang terbentuk dilakukan dengan 
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menambahkan secara langsung antibusa propilen glikol ketika 
timbulnya busa pada proses evaporasi. 

 
Tabel 4.14 Rerata Stabilitas busa pada kombinasi perlakuan 
konsentrasi surfaktan dan kombinasi antibusa 

Konsentrasi 
Surfaktan (%) 

Konsentrasi 
Antibusa (%) 

Rerata Stabilitas 
Busa (%) 

10 0,2 0,760 

10 0,3 0,773 

10 0,4 0,753 

10 0,5 0,826 

20 0,2 0,784 

20 0,3 0,736 

20 0,4 0,633 

20 0,5 0,514 

30 0,2 0,770 

30 0,3 0,750 

30 0,4 0,718 

30 0,5 0,625 
Keterangan: 1. Rerata Stabilitas busa didapatkan dari dua kali ulangan 
 

Berdasar Tabel 4.14, antibusa tidak mengalami perlakuan 
pemanasan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, penelitian 
yang dilakukan Sutyasmi (2014) menggunakan antibusa dengan 
cara menambahkannya secara langsung dalam larutan. Zat 
antibusa bekerja aktif ketika digunakan konsentrasi pada 0,2%. 
Busa yang terbentuk dalam larutan turun seiring dengan 
penambahan zat antibusa. Hal tersebut juga sejalan dengan 
Saputra (2012) bahwa propilen glikol dalam suhu tinggi mudah 
teroksidasi dan menghasilkan produk lain seperti propionaldehid, 
asam laktat, asam piruvat dan asam asetat. Contoh 
perbandingan busa yang dihasilkan oleh detergen berbahan baku 
MES minyak goreng bekas dan antibusa propilen glikol dengan 
detergen komersil dapat melihat Lampiran 13. Pengambilan 
sampel penelitiian dilakukan secara acak. Sampel penelitian 



52 
 

tersebut kemudian dibandingkan dengan detergen komersil. 
Tinggi busa yang dihasilkan detergen dalam penelitian ini 
berkisar pada angka dibawah 20mm, meskipun pemberian 
antibusa propilen glikol tidak berpengaruh nyata terhadap 
penurunan busa, namun detergen yang dihasilkan pada 
penelitian ini memiliki busa yang minimum jika dibandingkan 
dengan detergen komersil yang berbahan SLS. 
 

4.6 Perbandingan Produk Dengan SNI 4594;2017 

Pengujian yang dilakukan terharap produk detergen 
antara lain adalah pengujian pH, bahan tidak larut, stabilitas 
busa, kadar air dan perhitungan rendemen. Selain pengujian 
yang telah disebutkan, detergen juga dibandingan dengan 
standar nasional Indonesia (SNI) untuk mengetahui detergen 
yang buat sudah sesuai standar atau belum. Berikut merupakan 
Tabel 4.15 yang berisi perbandingan antara produk detergen 
yang dibuat dari bahan baku minyak goreng bekas dan antibusa 
propilen glikol dan standar detergen yang digunakan SNI 
4594;2017 tentang deteren serbuk. 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas, dapat diketahui bahwa 
produk detergen yang dibuat dari bahan baku minyak goreng 
bekas dengan antibusa propilen glikol menghasilkan karakteristik 
uji berupa pH dan bahan tidak larut yang sudah sesuai dengan 
SNI 4594;2017, sedangkan dari parameter SNI 4594;2017 total 
kadar surfaktan dan biodegradasi surfaktan belum dilakukan 
pengujian, sehingga akan lebih baik untuk penelitian ke depan 
mengalami pengujian detergen dari parameter total kadar 
surfaktan dan daya biodegradasinya, untuk mendapatkan 
detergen yang benar-benar aman untuk lingkungan. Produk 
detergen yang memiliki rerata pH terendah diperoleh dari 
perlakuan konsentrasi surfaktan 30% dan antibusa 0,4%, yaitu 
sebesar 9,800. Sedangkan rerata pH tertinggi diperoleh oleh 
perlakuan konsentrasi surfaktan 10% dan konsentrasi antibusa 
0,3%, yaitu sebesar 10,450. Selain karakteristik uji berupa pH, 
karakteristik selanjutnya yang dibandingkan SNI adalah bahan 
tidak larut pada detergen. Rerata kandungan bahan tidak larut 
tertinggi didapatkan oleh perlakuan konsentrasi surfaktan 10% 
dan konsentrasi antibusa 0,2%, yaitu sebesar 0,4%, sedangkan 
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kandungan bahan terlarut terkecil didapatkan oleh perlakuan 
konsentrasi surfaktan 30% dan konsentrasi antibusa 0,3%, yaitu 
sebesar 0,1%. 

 
Tabel 4.15 Tabel Perbandingan Karakteristik Produk Detergen 
Minyak Goreng Bekas dan Propilen Glikol dengan Detergen SNI 
4594;2017 tentang detergen serbuk 

Perlakuan Produk Detergen SNI 4594;2017 

Surfaktan 
(%) 

 

Antibusa 
(%) 

 
Rerata pH 

 

Rerata 
Bahan tidak 
larut (fraksi 
massa, %) 

pH 
 
 

Bahan tidak 
larut (fraksi 
massa, %) 

10 0,2 10,300 0,400 7-11 10 
10 0,3 10,450 0,350 7-11 10 
10 0,4 10,250 0,300 7-11 10 
10 0,5 10,500 0,250 7-11 10 
20 0,2 10,350 0,250 7-11 10 
20 0,3 10,300 0,250 7-11 10 
20 0,4 10,000 0,150 7-11 10 
20 0,5 9,900 0,250 7-11 10 
30 0,2 10,000 0,200 7-11 10 
30 0,3 10,000 0,100 7-11 10 
30 0,4 9,800 0,100 7-11 10 
30 0,5 10,000 0,100 7-11 10 

 
Berdasarkan Tabel 4.15, dapat dilihat bahwa parameter 

pengujian berupa pH dan bahan tidak larut yang dihasilkan oleh 
penelitian ini masuk dalam kriteria standar. Pengujian parameter 
pH menghasilkan pH yang masuk dalam kriteria dalam SNI. 
Tingginya angka pH yang mendekati 11 disebabkan campuran 
bahan yang digunakan bersifat basa dalam campuran. Pengujian 
bahan tidak larut yang didapatkan lebih rendah dari standar yang 
telah ditetapkan. Hal tersebut menandakan produk penelitian 
memiliki kelarutan yang baik, sedangkan dari parameter 
rendemen, kadar air dan stabilitas busa belum memiliki standar 
yang digunakan sebagai acuan. 
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4.7     Perlakuan Terbaik 
Produk detergen yang telah mengalami beberapa uji 

karakteristik, selanjutnya dibandingkan dengan standar yang 
berlaku, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 4594;2017 
tentang detergen serbuk. Setelah tahap perbandingan, kemudian 
dari 12 formulasi detergen yang telah dibuat, dilakukan pemilihan 
perlakuan terbaik. Hasil penentuan perlakuan terbaik Multiple 
Attributes dapat dilihat pada Lampiran 13. Penentuan perlakuan 
terbaik berdasarkan nilai L1, L2, dan L∞ tertinggi dari setiap 
parameter. Perhitungan nilai L1, L2, dan L∞ berdasar kriteria nilai 
ideal masing-masing parameter penelitian. Pemberian nilai ideal 
tersebut berdasar pada nilai pengharapan dari suat parameter. 
Parameter yang menghasilkan rerata semakin tinggi semakin 
baik, maka nilai terendah sebagai nilai terburuk. Nilai ideal pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.16. Sedangkan untuk 

analisa hasil penentuan terbaik berdasar nilai L1, L2 dan L∞ 
maksimal, dapat dilihat pada Tabel 4.17. 
Tabel 4.16 Asumsi nilai ideal tiap parameter 

 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Tabel 4.17, didapatkan hasil perlakuan terbaik 
yaitu perlakuan konsentrasi surfaktan 20% dan konsentrasi 
antibusa 0,4%. Perlakuan tersebut mendapatkan ranking 
tertinggi, dengan jumlah total 1,380. Hasil tersebut didapatkan 
dari penjumlahan L1, L2, L∞ maksimal masing-masing 
parameter, yaitu dari parameter rendemen, kadar air, pH, bahan 
tidak larut dan stabilitas busa. Karakteristik perlakuan terbaik 
dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

 

 

PARAMETER NILAI IDEAL 

Rendemen 
Maksimum 

Kadar Air Minimum 
Bahan Tidak Larut Minimum 

pH Maksimum 
Tinggi dan Stabilitas Busa Minimum 
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Tabel 4.17 Penentuan Perlakuan Terbaik berdasar Nilai L1, L2, 
dan L∞ 

Perlakuan 

L1 
 

L2 
 

L∞ Total 
 

Ranking 
 

Surfaktan (%) 
Antibusa 

(%) 

10 0,2 0,801 0,144 0,324 1,270 4 

10 0,3 0,857 0,117 0,323 1,300 2 

10 0,4 0,857 0,111 0,317 1,287 3 

10 0,5 0,806 0,125 0,264 1,196 11 

20 0,2 0,787 0,153 0,317 1,258 7 

20 0,3 0,815 0,125 0,320 1,262 6 

20 0,4 0,918 0,136 0,324 1,380 1 

20 0,5 0,920 0,031 0,165 1,117 12 

30 0,2 0,760 0,167 0,319 1,247 8 

30 0.,3 0,780 0,142 0,297 1,213 10 

30 0,4 0,778 0,141 0,297 1,217 9 

30 0,5 0,795 0,143 0,328 1,267 5 

 

Tabel 4.18 Karakteristik Detergen Minyak Goreng Bekas dan 
Antibusa Propilen Glikol 

Karakteristik Rerata SNI 4594;2017 

Kadar Air 0,275% - 

Rendemen 55,734% - 

Bahan Tidak Larut 0,150% 10% (fraksi massa) 

pH 10,000 7-11 

Stabilitas Busa 0,633% - 

 Keterangan : Rerata perlakuan didapatkan dari dua kali ulangan 
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4.8 Neraca Massa  
Neraca massa digunakan untuk mengetahui jumlah aliran 

bahan yang masuk dan bahan yang keluar pada suatu proses 
produksi berdasar hukum kekekalan massa, yaitu jumlah yang 
masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Oleh karena itu, 
dalam suatu proses pengolahan akan terjadi terhitung jumlah 
bahan yang masuk sama dengan jumlah bahan yang keluar 
sebagai produk yang diinginkakn ditambah dengan hasil samping 
produksi (Sugiharto dkk, 201). Penelitian ini menghitung neraca 
massa dari perlakuan terbaik, yaitu perlakuan konsentrasi 
surfaktan 20% dan konsentrasi antibusa 0,4%.  

Menurut Wijana dkk (2016) beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam perhitungan neraca massa adalah 
penggambaran flow sheet atau block diagram process, pemilihan 
basis yang tepat, input dan output angka dan penggunaan satuan 
ukur yang sama, pengecekan jumlah luaran masuk dan keluar 
peralatan proses, pembuatan rumusan yang dilakukan serta 
penyelesaian rumusan yang dibuat. Hasil perhitungan neraca 
massa dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan untuk perhitungan 
lebih lengkap berupa block diagram dapat dilihat pada Lampiran 
15. Perhitungan neraca massa dimulai saat bahan ditimbang 
untuk reaksi sulfonasi pada minyak goreng bekas sebagai bahan 
baku. Minyak goreng bekas digunakan sebanyak 150 mL atau 
sebanyak 130,96 g, selain itu juga masuk bahan tambahan lain 
seperti natrium metabisulfit sebanyak 196,64 g, dan aluminium 
oksida sebanyak 1,300 g. Ketiga bahan tersebut direaksikan 
bersama dan disebut sebagai reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi 
tersebut akan menghasilkan campuran minyak, natrium dan 
aluminium sebanyak 328,392  g. Memasuki proses kedua, yaitu 
pengendapan. Sebanyak 328,392 g bahan campuran tersebut 
dipindahkan dalam botol dan diendapkan selama 24 jam. 
Sebanyak 328,392 g bahan campuran tersebut akan 
menghasilkan output berupa limbah endapan sebanyak 293,396 
g, ekstrak minyak yang telah dimurnikan sebanyak 35,504. 
Memasuki proses selanjutnya, yaitu proses metanolisis, minyak 
murni 35,504 g dimurnikan dengan metanol teknis sebanyak 35% 
dari jumlah ekstrak minyak yang dihasilkan, yaitu sebanyak 
sebanyak 11,008 g. Hasil dari reaksi metanolisis ini berupa 
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campuran minyak dan metanol sebanyak 30,134 g dan Fatty 
Methyl Ester Sulfonate 16,308 g, FAME tersebut kemudian 
dinetralkan dengan menambahkan NaOH 0,4 N 0,15 g dan 
menghasilkann Metyl Ester Sulfonate (MES) sebanyak 16,458 g. 
Rendemen minyak goreng bekas menjadi surfaktan metil ester 
sebanyak 4,100 g. Jumlah MES yang didapatkan tersebut 
termasuk kecil, hal tersebut diduga karena minyak digunakan 
memiliki kualitas yang tidak terlalu baik, sehingga berpengaruh 
pada hasil akhir rendemen. Minyak yang tidak terlalu baik ini 
diindikasikan dari tingkat asam lemak bebas yang terkandung 
dalam minyak goreng bekas yang tinggi. Tingginya angka ALB 
yang dimiliki menyebabkan tingginya kandungan beberapa asam 
dalam minyak tersebut, dan akan berpengaruh pada hasil akhir 
metil ester. Menurut Wahyuni dkk, (2016) hasil rendemen metil 
ester akan lebih tinggi jika menggunakan bahan minyak nabati 
refined, karena kandungan zat dalam minyak nabati refined 
masih baik dan belum banyak mengalami penguraian zat asam. 
MES yang telah terbentuk digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan detergen bersama dengan bahan campuran lain. 
Memasuki proses selanjutnya dalah proses pengeringan. Proses 
pengeringan dilakukan dengan proses pencampuran bahan. 
Pencampuran bahan detergen dilakukan dengan menyampurkan 
beberapa bahan pendukung, antara lain adalah surfaktan MES 
sebanyak 24 g, natrium bikarbonat 10 g, natrium silikat 10 g, 
natrium sulfat 10 g, lipozyme 10 g, HPMC 5 g, asam oksalat 5 g, 
parfum 1 g, aquades 24,6 g dan antibusa propilen glikol 0,4 g. 
Semua bahan tersebut dicampurkan dahulu sampai semua 
tercampur menjadi merata. Bahan campuran tersebut 
menghasilkan bahan input sebesar 100 g. MES dalam penilitian 
hanya dihasilkan sebanyak 16 g, sehingga 8 g sisanya diambil 
dari formulasi yang membutuhkan MES dengan konsentrasi lebih 
kecil, yaitu formulasi konsentrasi surfaktan 10%. Setelah semua 
bahan tercampur, bahan dipindahkan kedalam aluminium voil 
untuk dikeringkan dalam cabinet dryer. Bahan yang akan 
dikeringkan sebanyak 99,985g dan sebanyak 0,025 g tertinggal 
dalam wadah. Satu tray cabinet dryer mampu menampung 
delapan buah detergen untuk dikeringkan. Pengeringan 
dilakukan pada masing-masing ulangan. Pengeringan ini 



58 
 

menghasilkan berat akhir sebanyak 48,410 g dan bahan 
menguap sebanyak 51,575 g. setelah itu, detergen dihaluskan 
dalam mortar dan menghasilkan berat akhir 48,405 g dan 0,005 
bahan tertinggal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ningseh 
(2017), menghasilkan rendemen detergen serbuk sebesar 80%-
89%. Pada penelitian ini menghasilkan rendemen akhir detergen 
sebesar 55,734%. Jika dibandingkan dengan penelitian in, 
detergen yang didapatkan pada hasil akhir pengeringan yang 
cukup kering, sehingga didapatkan hasil akhir pengeringan yang 
cukup sedikit. Selain itu, campuran detergen yang di apilikasikan 
pada penelitian ini mempunyai komposisi baik air maupun 
surfaktan yang tinggi, sehingga diduga kandungan air 
berpengaruh terhadap hasil akhir rendemen. Pada penelitian 
Ningseh (2017) menambahkan formulasi kaolin dan bentonit 
untuk formulasi detergennya, sehingga hal tersebut bias saja 
menjadi sebab perbedaan hasil akhir. Shabrina dan Susanto 
(2017) mengungkapkan bahwa semakin banyak molekul air pada 
bahan yang menguap serta air bebas di permukaan bahan 
mudah diuapkan maka kadar air yang dihasilkan bahan tersebut 
akan semakin rendah, sehingga berpengaruh pada bobot akhir 
bahan/campuran. Berikut merupakan tabel perhitungan neraca 
massa perlakuan konsentrasi surfaktan 20% dan konsentrasi 
antibusa 0,4% 
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Tabel 4.19 Tabel Perhitungan neraca massa perlakuan terbaik 

Bahan Masuk Jumlah Bahan Keluar Jumlah 

Minyak Goreng 
Bekas  

130,96 Minyak Murni  35,504 

Natrium Metabisulfit  196,64 Endapan  293,396  

Aluminium Oksida  1,3   

Minyak Murni 
   

35,504 

Fatty Acid 
Methyl Ester 

(FAME) 
16,308 

Metanol 
   

11,088 
Campuran 

metanol+minyak 
30,284 

FAME 
   

16,308 

Methyl Ester 
Sulfonate 

(MES) 
16,458 

NaOH    0,15   

Surfaktan  24 
Campuran 

detergen basah 
99,985 

Natrium karbonat  10 Tertinggal 0,015 

Natrium silikat 10   

Natrium sulfat 10   

Lipozyme 10   

HPMC 5   

Asam oksalat 5   

Limonene  1   

Aquades    24,6   

Propylen glikol     0,4   

Campuran detergen 
    

99,985 
Detergen kering  48,41 

  

 
51,575 

Menguap 

Detergen kering 48,41 
Detergen kering 

akhir 
48,405 

     0,005 

  Tertinggal  

TOTAL 640,345   640,345 
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1. Minyak jelantah 150 ml (130,96 g) 
2.Natrium metabisulfit 196,64 g 

3.Aluminium oksida 1,300 g 
(328,900 g) 

Pengendapan 

Reaksi Metanolisis 

 Endapan 

Minyak Murni 

35,504 g 

Campuran 

minyak dan 

metanol 30,134 g 

Fatty Methyl Ester 

Sulfonate (FAME) 

16,308 g 

11.088 g 

methanol  

0,15 NaOH 

0,4 N 

Methyl Ester 

Sulfonate (MES) 

16,458 g 

Pencampuran detergen 

100 g 

Tertinggal 

0,025 g 

Surfaktan 24,4 g 
Natrium bikarbonat 10 g 
Natrium silikat 10 g 
Natrium sulfat 10 g 
Lipozyme 10 g 
HPMC 5 g 
Asam oksalat 5 g 
Limonene 1 g 
Aquades 36,5 g 
Propylen glikol 0,5 g 

Campuran 

detergen 

99,985 g 

Pengeringan detergen  Menguap 

51,575 g 

Penghalusan detergen  Tertinggal 

0,005 g 

Detergen Kering 

48,405 g 

Campuran 

detergen 99,985 g 

Detergen 

Kering 48,410 g 

Gambar 4.1 Diagram Alir perhitungan neraca massa proses pembuatan 

detergen  minyak goreng bekas dan antibusa propilen glikol 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
Detergen berbahan baku minyak goreng bekas (jelantah) 

dengan perlakuan konsentrasi surfaktan Methyl Ester Sulfonate 
(MES) dan konsentrasi antibusa propilen glikol menghasilkan 12 
perlakuan. Formulasi terbaik detergen didapatkan oleh kombinasi 
perlakuan konsentrasi surfaktan 20% dan konsentrasi antibusa 
0,4%.  

Formulasi terbaik yang dihasilkan memiliki karakteristik 
berupa rerata rendemen sebesar 55,734%, rerata kadar air 
0,275%, rerata bahan tidak larut 0.150%, rerata pH 10,000, dan 
rerata stabilitas busa 0,633%. Formulasi tersebut menghasilkan 
detergen dengan kadar air rendah, sehingga memiliki tekstur 
kering, dengan tingkat kelarutan dalam air baik serta nilai pH yang 
memenuhi Standar Nasional Indonesia 4594;2017. Berdasarkan 
hasil penelitian dengan 12 perlakuan dan dua kali ulangan, 
detergen berbahan baku minyak goreng bekas dengan perlakuan 
konsentrasi surfaktan (MES) dan konsentrasi antibusa 
menghasilkan detergen dengan ketinggian busa  minimum, 
penggunaan bahan antibusa propilen glikol tidak memberikan 
pengaruh nyata terhadap penurunan busa detergen yang 
dihasilkan. Rendemen akhir pembuatan detergen dri 150 ml 
minyak goreng bekas menghasilkan 55,734%. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk peneliti selanjutnya, surfaktan yang digunakan dalam 
penelitian perlu dikaji ulang terkait kualitas surfaktan ang 
dihasilkan, mengingat surfaktan merupakan komponen utama 
dalam pembuatan detergen 

2. Detergen yang dihasilkan sudah menenuhi standara dari 
Standar Nasional Indonesian 4594 mengenai detergen serbuk 
berdasar parameter pH dan bahan tidak larut, sehingga untuk 
penelitii selanjutnya perlu dilakukan analisa lebih lanjut mengenai 
pengujian total kadar surfakan serta daya biodegradasi surfaktan 
berdasar SNI 4594;2017 mengenai detergen serbuk, untuk 
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mengetahui lebih spesifik kualitas detergen yang dihasilkan 
dengan baik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut 
mengenai penggunaan antibusa yang lain seperti Defoamer 
5050, antibusa silikon, atau jenis yang lalin dalam meminimasi 
busa detergen yang ditimbulkan. 
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Lampiran 1 Prosedur Pengujian Bilangan peroksida dengan 
titrasi iodometri (Nurhasnawaty dkk, 2015) 

1. Menimbang larutan minyak goreng sebanyak 10 g dalam 
erlenmenyer 250 ml, kemudian menambahkan asam 
asetat klorofom 30 ml dengan ketentuan 3:2 

2. Membuat larutan natrium tiosulfat 0,1 N 500 ml 
a. Menimbang 12,4093 g natrium tiosulfat, dilarutkan 

dalam 200 ml aquades 
b. Menambahkan 0,2 g natrium bikarbonat, 

dihomogenkan 
c. Menuang larutan ke dalam labu takar volume 500 ml 

hingga tanda batas 
3. Membuat larutan kalium dikromat  0,1 N 100 ml 

a. Menimbang 0,49 g kalium dikromat, dilarutkan dalam 
aqudes 50ml dan dihomogenkan hingga larut 

b. Menuang larutan kalium dikromat dalam labu ukur 100 
ml sampai tanda batas 

4. Membuat larutan HCl 100 ml 
a. Menuangkan HCl 16,5 ml dalam gelas ukur. Mengisi 

labu takar 100 ml dengan aquades 50 ml dan 
dihomogenkan sampai tanda batas 

5. Membuat indikator amilum 1% 50 ml 
a. Menimbang 0,5 g amilum, ditambahkan dalam 50 ml 

aquades, dihomogenkan sampai larut sempurna 
6. Standarisasi natrium tiosulfat dengan kalium dikromat 

a. Menyiapkan buret dengan isi larutan natrium tiosulfat 
0,1 N 

b. Mengambil sebanyak 25 ml larutan kalium dikromat 
0,1 N dengan pipet dan memasukan kedalam 
erlenmeyer 500 ml 

c. Menambahkan 2 g kalium iodida (KI) , digoyang 
perlahan hingga kalium iodida larut sempurna  

d. Menambahkan larutan 10 ml HCl 2N dan diencerkan 
hingga 200 ml 

e. Mentitrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N sampai 
warna berubah menjadi kuning muda 
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f. Menghentikan titrasi saat warna kuning muda terjadi 
dan menambahkan indikator amilum dan melanjutkan 
proses titrasi, dan dikocok secara kuat untuk 
melepaskan iod dari lapisan pelarut sampai warna biru 
hilang.  

g. Penetapan bilangan peroksida dilakukan secara 
duplo. 

h. Menghitung biangan peoksida dengan rumus 

Bilangan peroksida =
𝑉𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑥𝑁𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑥8.8

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 

Bilangan peroksida =
1000𝑥0,124𝑥8,8

10
 

Bilangan peroksida= 10,912 mEq O2/Kg 
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Lampiran 2 Prosedur Pengujian Asam lemak bebas dan 
pengujian pH  

Prosedur Pengujian Asam lemak bebas (Nurhasnawaty dkk, 
2015) 

Metode titrasi alkalimetri 

1. Mengambil sampel minyak greng bekas sebanyak 10 g, 
dimasukan dalam erlenmeyer 250 g 

2. Menambahkan 25 ml etanol 96% yang sebelumnya telah 
dipanaskan 

3. Menambahkan indikator phenolftalin 2 ml edalam etanol, 
dihomogenkan 

4. Mentitrasi campuran minyak, dan etanol dengan NaOH 0,1 
N hingga lautan berwarna merah muda dan tidak hilang 
selama 30 detik 

5. Menghitung kadar asam lemak bebas dengan menggunakan 
rumus 

ALB (%) = 
𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻𝑥𝑁𝑥𝐵𝑀

𝑔𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ
 

ALB (%) =
2,75𝑥 0,1𝑥256

10
x 100%= 7,04% 

Prosedur Pengujian pH (SNI 4594; 2017) 

1. Menimbang bahan yang akan diuji sebanyak 1 g 

2. Melarutkan bahan dalam 10 ml aquades 

3. Menghomogenkan kedua bahan tersebut dengan 
mengaduknya 

4. Menyiapkan air suling untuk membilas pH-meter 

5. Membilas elektroda pH-meter dengan air suling atau 
dengan contoh uji air yang akan dianalisa 

6. Memasukan elektroda pH-meter ke dalam beaker glass 

yang sudah berisi contoh uji air dengan kedalaman 2/3 dari 
elektrodanya 
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7. Mengukur konsentrasi pH dengan menekan tombol pada 
arah penunjuk konsentrasi pH 

8. Mencatat hasil pengukuran pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Lampiran 3 Pengujian Bahan Tidak Larut  dan Stabilitas Busa 

Pengujian Bahan Tidak Larut (SNI 4594; 2017) 

1. Mengoven kertas saring selama 1 jam 105oC 

2. Mendinginkan di desikator 15 menit 

3. Menimbang kertas saring sebagai K1 

4. Menimbang detergen 1 g 

5. Melarutkan dalam 250 ml aquades 

6. Menghomogenkan campuran 

7. Menyaring sampel menggunakan kertas saring 

8. Kertas saring yang telah digunakan menyaring dikeringkan 
dalam oven suhu 105oC selama 1 jam 

9. Mendinginkan di desikator 15 menit 

10. Menimbang bobot kertas saring sebagai K2 

11. Menghitung jumlah persen bahan tidak larut dalam air 
menggunakan rumus; 

bahan tidak larut (%)=
𝐾1−𝐾2

𝑊𝑠
𝑥100% 

K1= bobot kertas saring yang telah dikeringkan 

K2= bobot kertas saring awal 

Ws= bobot sampel awal 

 

Prosedur Pengujian Stabilitas Busa (Safitri, 2009) 

1. Menimbang 1 gram detergen dan melarutkan dalam 10 ml 
aquades 

2. Memasukan larutan dalam tabung reaksi  
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3. Mengocok larutan sebanyak 30x 

4. Mengukur busa yang terbentuk, ditlis sebagai menit ke-0 

5. Mendiamkan larutan selama 5 menit, dan mengukur kembali 
tnggi busa 

6. Menghitung tinggi busa dan stabilitas busa. Nilai tinggi busa 
adalah tinggi busa pada menit ke-0, sedangkan nilai stabilitas 
busa dihitung menggunakan rumus berikut; 

7. Stabilitas busa (%)= tinggi busa akhir/ tinggi busa awal x 
100% 
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Lampiran 4 Prosedur Pengujian Kadar Air dan Rendemen 

Pengujian Kadar Air (Permono dalam Ningseh, 2014)  

1. Menimbang cawan kosong dalam oven dengan suhu 105oC 
selama 1 jam  

2. Mendinginkan dalam desikator selama15 menit 

3. Menimbang cawan tersebut sebagai a 

4. Menimbang sampel sebanyak 2 g dalam cawan, dan 
dihitung sebagai b 

5. Mengeringkan sampel dalam oven 3 jam  

6. Mendinginkan dalam desikator selama 15 menit 

7. Menimbang sampel yang telah dikeringkan dalam cawan, 
dihitung sebagai c 

kadar air dihitung menggunakan rumus 

kadar air (%)=
𝑏−𝑐

𝑏−𝑎
𝑥100%  

 

Data Analisis Rendemen (Siregar dan Suhendra, 2013) 

Rendemen (%) = 
𝑉𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
𝑥100% 
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Lampiran 5 Analisa Ragam ANOVA Rendemen 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Surfaktan 1 S1 8 
2 S2 8 
3 S3 8 

Antibusa 1 Ab1 6 
2 Ab2 6 
3 Ab3 6 
4 Ab4 6 

Ulangan 1 Ulangan 1 12 
2 Ulangan 2 12 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Randemen   

Source 

Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 523,740a 12 43,645 23,850 0,000 

Intercept 65943,836 1 65943,836 36035,192 0,000 

Ulangan 0,045 1 0,045 0,025 0,878 

Surfaktan 424,194 2 212,097 115,901 0,000 

Antibusa 35,499 3 11,833 6,466 0,009 

Surfaktan * Antibusa 64,001 6 10,667 5,829 0,006 

Error 20,130 11 1,830   

Total 66487,706 24    

Corrected Total 543,870 23    

a. R Squared = 0,963 (Adjusted R Squared = 0,923) 
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Lampiran 6 Analisa lanjut Rendemen 

No Rerata x-9 x-12 x-11 x-8 x-10 x-6 x-5 x-7 x-1 x-3 x-4 P SSR s.e LSR 

2 57,879 11,500 11,325 11,035 10,660 9,555 4,470 2,465 2,145 0,970 0,730 0,680 12 3,509 0,957 3,358 

4 57,199 10,820 10,645 10,355 9,980 8,875 3,790 1,785 1,465 0,290 0,050  11 3,506 0,957 3,355 

3 57,149 10,770 10,595 10,305 9,930 8,825 3,740 1,735 1,415 0,240   10 3,501 0,957 3,350 

1 56,909 10,530 10,355 10,065 9,690 8,585 3,500 1,495 1,175    9 3,493 0,957 3,343 

7 55,734 9,355 9,180 8,890 8,515 7,410 2,325 0,320     8 3,462 0,957 3,313 

5 55,414 9,035 8,860 8,570 8,195 7,090 2,005      7 3,435 0,957 3,287 

6 53,409 7,030 6,855 6,565 6,190 5,085       6 3,397 0,957 3,251 

10 48,324 1,945 1,770 1,480 1,105        5 3,342 0,957 3,198 

8 47,219 0,840 0,665 0,375         4 3,256 0,957 3,116 

11 46,844 0,465 0,290          3 3,113 0,957 2,979 

12 46,554 0,175           2 2,48 0,957 2,373 

9 46,379                
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 rerata x-9 x-12 x-11 x-8 x-10 x-6 x-5 x-7 x-1 x-3 x-4 P SSR s.e LSR 

2 57,879 * * * * * * tb tb tb tb tb 12 3,509 0,957 3,358 

4 57,199 * * * * * * tb tb tb tb  11 3,506 0,957 3,355 

3 57,149 * * * * * * tb tb tb   10 3,501 0,957 3,350 

1 56,909 * * * * * * tb tb    9 3,493 0,957 3,343 

7 55,734 * * * * * tb tb     8 3,462 0,957 3,313 

5 55,414 * * * * * tb      7 3,435 0,957 3,287 

6 53,409 * * * * *       6 3,397 0,957 3,251 

10 48,324 tb tb tb tb        5 3,342 0,957 3,198 

8 47,219 tb tb tb         4 3,256 0,957 3,116 

11 46,844 tb tb          3 3,113 0,957 2,979 

12 46,554 tb           2 2,480 0,957 2,373 

9 46,379                

Keterangan: tb(tidak beda), *(berbeda nyata) 
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No. 
Perlakuan Rerata 

Rendemen 
(%) 

Notasi 
DMRT 

5% Surfaktan Antibusa 

1 10 0,2 56,909 A 3,343 

2 10 0,3 57,879 A 3,358 

3 10 0,4 57,149 A 3,35 

4 10 0,5 57,199 A 3,355 

5 20 0,2 55,414 Ab 3,287 

6 20 0,3 53,409 B 3,251 

7 20 0,4 55,734 A 3,313 

8 20 0,5 47,219 C 3,116 

9 30 0,2 46,379 C  

10 30 0,3 48,324 Bc 3,918 

11 30 0,4 46,844 C 2,979 

12 30 0,5 46,554 C 2,373 
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Lampiran 7 Analisis Ragam ANOVA Kadar Air 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Ulangan 1 Ulangan 1 12 
2 Ulangan 2 12 

Surfaktan 1 S1 8 
2 S2 8 
3 S3 8 

Antibusa 1 Ab1 6 
2 Ab2 6 
3 Ab3 6 
4 Ab4 6 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Kadar_Air   

Source 

Type III 
Sum of 
Squares df Mean Squar/e F Sig. 

Corrected Model 0,227a 12 0,019 17,240 0,000 
Intercept 0,457 1 0,457 416,870 0,000 
Ulangan 0,001 1 0,001 0,460 0,511 
Surfaktan 0,036 2 0,018 16,327 0,001 
Antibusa 0,077 3 0,026 23,391 0,000 
Surfaktan*Antibusa 0,113 6 0,019 17,265 0,000 
Error 0,012 11 0,001   
Total 0,695 24    
Corrected Total 0,239 23    

a. R Squared = 0,950 (Adjusted R Squared = 0,894) 
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Lampiran 8 Analisa lanjut Kadar Air 

DMRT Kadar Air 

No Rerata 
Beda 

P SSR s.e. LSR 
x-8 x-4 x-11 x-10 x-12 x-5 x-3 x-9 x-6 x-7 x-2 

1 0,3 0,295 0,275 0,25 0,25 0,2 0,175 0,175 0,15 0,125 0,025 0,025 12 3,509 0,022 0,079 

2 0,275 0,27 0,25 0,225 0,225 0,175 0,15 0,15 0,125 0,1 0   11 3,506 0,022 0,079 

7 0,275 0,27 0,25 0,225 0,225 0,175 0,15 0,15 0,125 0,1     10 3,501 0,022 0,078 

6 0,175 0,17 0,15 0,125 0,125 0,075 0,05 0,05 0,025       9 3,493 0,022 0,078 

9 0,15 0,145 0,125 0,1 0,1 0,05 0,025 0,025         8 3,462 0,022 0,078 

3 0,125 0,12 0,1 0,075 0,075 0,025 0           7 3,435 0,022 0,077 

5 0,125 0,12 0,1 0,075 0,075 0,025             6 3,397 0,022 0,076 

12 0,1 0,095 0,075 0,05 0,05               5 3,342 0,022 0,075 

10 0,05 0,045 0,025 0                 4 3,256 0,022 0,073 

11 0,05 0,045 0,025                   3 3,113 0,022 0,07 

4 0,025 0,02                     2 2,48 0,022 0,056 

8 0,005                               
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No Rerata 
Beda 

P SSR s.e. LSR 
x-8 x-4 x-11 x-10 x-12 x-5 x-3 x-9 x-6 

x-
7 

x-2 

1 0,3 * * * * * * * * * tb Tb 12 3,509 0,022 0,079 

2 0,275 * * * * * * * * * tb   11 3,506 0,022 0,079 

7 0,275 * * * * * * * * *     10 3,501 0,022 0,078 

6 0,175 * * * * tb tb tb tb       9 3,493 0,022 0,078 

9 0,15 * * * * tb tb tb         8 3,462 0,022 0,078 

3 0,125 * * tb tb tb tb           7 3,435 0,022 0,077 

5 0,125 * * tb tb tb             6 3,397 0,022 0,076 

12 0,1 * * tb tb               5 3,342 0,022 0,075 

10 0,05 tb tb tb                 4 3,256 0,022 0,073 

11 0,05 tb tb                   3 3,113 0,022 0,07 

4 0,025 tb                     2 2,48 0,022 0,056 

8 0,005                         3,509 0,022   

Keterangan: tb(tidak beda), *(berbeda nyata) 
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No 
Perlakuan 

Rerata Notasi 
 

Nilai 
DMRT 5% Surfaktan Antibusa 

1 10 0,2 0,3 a 
0,079 

2 10 0,3 0,275 a 
0,079 

3 10 0,4 0,125 bc 
0,077 

4 10 0,5 0,025 cd 
0,056 

5 20 0,2 0,125 bc 
0,076 

6 20 0,3 0,175 b 
0,078 

7 20 0,4 0,275 a 
0,078 

8 20 0,5 0,005 cd 
 

9 30 0,2 0,15 bc 
0,078 

10 30 0,3 0,05 c 
0,073 

11 30 0,4 0,05 cd 
0,070 

12 30 0,5 0,1 bc 
0,075 
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Lampiran 9 Analisis Ragam ANOVA Bahan Tidak Larut 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Surfaktan 1 S1 8 
2 S2 8 
3 S3 8 

Antibusa 1 Ab1 6 
2 Ab2 6 
3 Ab3 6 
4 Ab4 6 

Ulangan 1 Ulangan 1 12 
2 Ulangan 2 12 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   UJI_BTL   

Source 

Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 0,257a 12 0,021 8,304 0,001 
Intercept 4,335 1 4,335 1683,000 0,000 
Ulangan 0,042 1 0,042 16,176 0,002 
Surfaktan 0,160 2 0,080 31,059 0,000 
Antibusa 0,035 3 0,012 4,529 0,027 
Surfaktan * Antibusa 0,020 6 0,003 1,294 0,336 
Error 0,028 11 0,003   
Total 4,620 24    
Corrected Total .285 23    

a. R Squared = 0,901 (Adjusted R Squared = 0,792) 
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Lampiran 10 Analisis Ragam ANOVA pH 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Surfaktan 1 S1 8 
2 S2 8 
3 S3 8 

Antibusa 1 Ab1 6 
2 Ab2 6 
3 Ab3 6 
4 Ab4 6 

Ulangan 1 Ulangan 1 12 
2 Ulangan 2 12 

 
 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Uji_pH   

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 10,145a 12 0,095 1,963 0,137 
Intercept 2486,770 1 24860,770 51169,711 0,000 
Surfaktan 0,511 2 0,255 5,256 0,025 
Antibusa 0,215 3 0,072 1,472 0,276 
Ulangan 0,000 1 0,000 0,009 0,928 
Surfaktan * 
Antibusa 

0,419 6 0,070 1,438 0,285 

Error 0,535 11 0,049   
Total 2488,450 24    
Corrected Total 1,680 23    

a. R Squared = .682 (Adjusted R Squared = .334) 
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  Lampiran 11 Analisis Ragam ANOVA Stabilitas Busa 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Surfaktan 1 S1 8 
2 S2 7 
3 S3 9 

Antibusa 1 Ab1 6 
2 Ab2 6 
3 Ab3 6 
4 Ab4 6 

Ulangan 1 Ulangan 1 12 
2 Ulangan 2 12 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Uji_Stabilitas_Busa   

Source 

Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 0,265a 12 0,022 10298 0,336 
Intercept 12,232 1 12,232 719,673 0,000 
Ulangan 0,010 1 0,010 0,614 0,450 
Surfaktan 0,068 2 0,034 10991 0,183 
Antibusa 0,102 3 0,034 2,004 0,172 
Surfaktan * Antibusa 0,084 6 0,014 0,827 0,572 
Error 0,187 11 0,017   
Total 130,239 24    
Corrected Total 0,452 23    

a. R Squared = 0,586 (Adjusted R Squared = 0,135) 
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Lampiran 12 Prosedur Pemilihan Perlakuan/Alternatif Terbaik 
Metode Multiple Attribute (Zeleny dalam Nariswara dkk, 2013) 

1. Menentukan Asumsi Nilai Ideal pada setiap parameter 
2. Menghitung derajat kerapatan berdasar nilai ideal masing-

masing parameter, 
a. asumsi nilai ideal tinggi/ maksimum, maka; 
dk= nilai ideal masing-masing alternatif 
nilai kenyataan yang mendekati ideal 
b. asumsi nilai ideal rendah/minimum 
dk= nilai kenyataan yang mendekati ideal 
nilai ideal dari masing-masing parameter 
Asumsi Nilai ideal dalam penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Menghitung jarak kerapatan masing-masing parameter 
ʎ  = 1 Σparameter⁄  
L1=1- Σ(ʎ2 x (1-dk)) 
L2= Σ(ʎ2 x (1-dk)2) 
L∞= nsilai min Σ(ʎ x (1-dk)) 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai 
nilai L1, L2, dan L∞ Maksimal, dan dilakukan pemberian 
ranking berdasar hasil nilai maksimal/tertinggi 

 

 

 

 

 

 

PARAMETER NILAI 
IDEAL 

Rendemen 
Maksimum 

Kadar Air Minimum 
Kelarutan Minimum 

pH Maksimum 
Tinggi dan Stabilitas 

Busa Minimum 
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Lampiran 13 Perhitungan Nilai Ideal 

1. Kadar air 

Sampel Ulangan 1 Ulangan 2 Total Rata-Rata 
Derajat 

kerapatan 

S1Ab1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,017 

S1Ab2 0,3 0,25 0,55 0,275 0,018 

S1Ab3 0,1 0,15 0,25 0,125 0,040 

S1Ab4 0 0,05 0,05 0,025 0,200 

S2Ab1 0,1 0,15 0,25 0,125 0,040 

S2Ab2 0,2 0,15 0,35 0,175 0,029 

S2Ab3 0,3 0,25 0,55 0,275 0,018 

S2Ab4 0,01 0 0,01 0,005 1,000 

S3Ab1 0,15 0,15 0,3 0,15 0,033 

S3Ab2 0,1 0 0,1 0,05 0,1000 

S3Ab3 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 

S3Ab4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,05 

2. pH 

Sampel Ulangan 1 Ulangan 2 Total Rata-Rata 
Derajat 

kerapatan 

S1Ab1 10,2 10,4 20,6 10,3 1,000 

S1Ab2 10,5 10,4 20,9 10,45 1,015 

S1Ab3 10,1 10,4 20,5 10,25 0,995 

S1Ab4 10,5 10,5 21 10,5 1,019 

S2Ab1 10,3 10,4 20,7 10,35 1,005 

S2Ab2 10,3 10,3 20,6 10,3 1,000 

S2Ab3 10,1 9,9 20 10 0,971 

S2Ab4 10,1 9,7 19,8 9,9 0,961 

S3Ab1 10,2 9,8 20 10 0,971 

S3Ab2 9,7 10,3 20 10 0,971 

S3Ab3 10 9,6 19,6 9,8 0,951 

S3Ab4 10,2 10,4 20,6 10,3 1,000 
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3. Bahan Tidak Larut 

Sampel Ulangan 1 Ulangan 2 Total Rata-Rata 
Derajat 

kerapatan 

S1Ab1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,500 

S1Ab2 0,1 0,1 0,2 0,1 1,000 

S1Ab3 0,1 0,1 0,2 0,1 1,000 

S1Ab4 0,3 0,2 0,5 0,25 0,400 

S2Ab1 0,2 0,3 0,5 0,25 0,400 

S2Ab2 0,1 0,2 0,3 0,15 0,667 

S2Ab3 0,1 0,2 0,3 0,15 1,500 

S2Ab4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,500 

S3Ab1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,333 

S3Ab2 0,3 0,2 0,5 0,25 0,400 

S3Ab3 0,3 0,2 0,5 0,25 0,400 

S3Ab4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,500 

 
4. Stabilitas Busa 

Sampel Ulangan 1 Ulangan 2 Total Rata-Rata 
Derajat 

kerapatan 

S1Ab1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,500 

S1Ab2 0,1 0,1 0,2 0,1 1,000 

S1Ab3 0,1 0,1 0,2 0,1 1,000 

S1Ab4 0,3 0,2 0,5 0,25 0,400 

S2Ab1 0,2 0,3 0,5 0,25 0,400 

S2Ab2 0,1 0,2 0,3 0,15 0,667 

S2Ab3 0,1 0,2 0,3 0,15 1,500 

S2Ab4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,500 

S3Ab1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,333 

S3Ab2 0,3 0,2 0,5 0,25 0,400 

S3Ab3 0,3 0,2 0,5 0,25 0,400 

S3Ab4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,500 
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Surfaktan Antibusa 

Derajat kerapatan 

L1 L2 rendemen kadar air pH BTL BUSA 

          

S1 Ab1 0,983 0,017 0,986 0,500 0,676 0,800 0,144 

S1 Ab2 1,000 0,018 1,000 1,000 0,665 0,857 0,117 

S1 Ab3 0,987 0,040 0,981 1,000 0,683 0,857 0,111 

S1 Ab4 0,988 0,200 1,005 0,400 0,622 0,806 0,124 

S2 Ab1 0,957 0,040 0,990 0,400 0,655 0,787 0,153 

S2 Ab2 0,923 0,029 0,986 0,667 0,698 0,815 0,125 

S2 Ab3 0,963 0,018 0,957 1,500 0,811 0,918 0,136 

S2 Ab4 0,816 1,000 0,947 0,500 1,000 0,920 0,031 

S3 Ab1 0,801 0,033 0,957 0,333 0,668 0,760 0,167 

S3 Ab2 0,835 0,100 0,957 0,400 0,685 0,780 0,141 

S3 Ab3 0,809 0,100 0,938 0,400 0,715 0,778 0,141 

S3 Ab4 0,804 0,005 0,986 0,500 0,822 0,795 0,143 
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Luas Kerapatan       

lamda x (1-dk) Lmax TOTAL PERINGKAT 

Rendemen Kadar Air pH BTL BUSA       

0,006 0,324 0,005 0,165 0,107 0,324 1,268 4 

0,000 0,324 0,000 0,000 0,111 0,324 1,298 2 

0,004 0,317 0,006 0,000 0,105 0,317 1,286 3 

0,004 0,264 -0,002 0,198 0,125 0,264 1,194 11 

0,014 0,317 0,003 0,198 0,114 0,317 1,256 7 

0,025 0,320 0,005 0,110 0,100 0,320 1,261 6 

0,012 0,324 0,014 -0,165 0,062 0,324 1,379 1 

0,061 0,000 0,017 0,165 0,000 0,165 1,116 12 

0,066 0,319 0,014 0,220 0,110 0,319 1,245 8 

0,054 0,297 0,014 0,198 0,104 0,297 1,218 10 

0,063 0,297 0,020 0,198 0,094 0,297 1,216 9 

0,065 0,328 0,005 0,165 0,059 0,328 1,266 5 
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Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian 

                  

Penimbangan bahan    reaksi sulfonasi    proses pengendapan 
(aluminium oksida) 

     r 

Reaksi metanolisis      Reaksi penetralan pH      Pencampuran 

   

           Pengeringan                             Setelah pengeringan               
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           Penghalusan                      Pengujian bahan tidak larut 

 

    

       Pengujian Kadar Air 

          

                                    

 

 

 

 

 

Pengujian 
bilangan 
peroksida  

 

Pengujian 
asam lemak 

bebas 

a. Tinggi 
busa 

detergen 
komersil 

 

b. Tinggi 
busa 

detergen 
penelitian 

S3Ab1 
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Pengujiian pH            Pengujian Busa    

 

 

  

Pengukuran 
massa jenis 

minyak goreng 
bekas 
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Lampiran 15 Perhitungan Neraca Massa 

1. Sulfonasi 

 

 

 

 

 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Minyak Goreng 

Bekas  130,960 Minyak Murni 35,504 

2 Natrium Metabisulfit  196,640 Endapan  293,396  

3 Aluminium Oksida 1,300     

Total 328,900   328,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minyak Goreng Bekas 

130,960 g (150 ml) 

 
Natrium Metabisulfit 

196,640 g 

Aluminium Oksida 1,300 g 

Reaksi Sulfonasi 

Minyak Murni 

35,504 g 

Endapan 293,396 g 
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2. Metanolisis 

 

 

 

 

 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 Minyak Murni 35,504 
Fatty Acid Methyl 

Ester (FAME) 16,308 

2 Metanol 11,088 
Campuran 

metanol+minyak 30,284 

Total 46,592   46,592 

 

3. Penetralan 

 

 

 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 FAME 16,308  
Methyl Ester 

Sulfonate (MES) 16,458 

2 NaOH 0,15 
 
  

Total 16,458   46,592 

 

 

 

 

Minyak Murni 35,504 g 

(40 ml) 

 
Metanol 11,088 g 

(14 ml) 

Reaksi Metanolisis 

Fatty Acid Methyl 

Ester (FAME) 

16,308 g (20 ml) 

Campuran minyak 

dan metanol 30,134 g 

 

Methyl Ester Sulfonate 

(MES) 16,308 g (20 ml) 

 
Reaksi penetralan 

Methyl Ester 

Sulfonate 

(MES) 16,458 g 

(20 ml) 
NaOH 0,4 N 

0,15 g 
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4. Pencampuran 

Campuranan detergen  

  

 

 

 

 

 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 Surfaktan  20 
Campuran 

detergen basah 99,985 

2 Natrium karbonat  10 Tertinggal 0,015 

3 Natrium silikat 10     

4 Natrium sulfat 10     

5 Lypozyme 10     

6 HPMC 5     

7 Asam oksalat 5     

8 Limonene  1     

9 Aquades  24,6     

10 Propylen glikol  0,4     

Total 100   100 

 

 

 

 

 

 

Pencampuran 

Campuran 

detergen basah  

99,985 g 

Surfaktan 24 g 
Natrium karbonat 10 g 
Natrium silikat 10 g 
Natrium sulfat 10 g 
Lypozyme 10 g 
HPMC 5 g 
Asam oksalat 5 g 
Limonene 1 g 
Aquades 12,5 

Propylen glikol 0,5 g 

Campuran 

detergen 

99.985 g 

Tertinggal 0,015 g 
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5. Pengeringan 

 

 

 

 

 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 
Campuran 
detergen 99,985  Detergen kering  48,410 

2   
 

Menguap 51,575  

Total 199,985   99,985  

 

6. Penghalusan 

 

 

 

 

 

No. Bahan Masuk Berat (g) Bahan Keluar Berat (g) 

1 Detergen kering 48,410  
Detergen kering 

akhir 48,405  

2   
 

Tertinggal 0,005  

Total 48,410    48,405  

 

 

Pengeringan 

Campuran 

detergen 99,985 g 

 

Reaksi penetralan 
 Detergen kering 

48,410 g 

 

Detergen kering 

48,410 g 

 

Menguap 51,575 g 

 Detergen kering 

akhir 48,405 g 

 

Tertinggal 0,005 g 


