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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Minyak RBDPO 

     Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO) 

adalah minyak sawit yang telah mengalami proses penyulingan 

untuk menghilangkan asam lemak bebas serta penjernihan 

untuk menghilangkan warna dan penghilangan bau. Penelitian 

Prasetyawan (2007) menunjukkan beberapa parameter kualitas 

yang tidak baik pada minyak goreng curah segar maupun 

minyak sisa dimana minyak goreng curah adalah minyak goreng 

yang dijual dalam jumlah besar dan tidak diberikan kemasan 

dan merk tertentu. Tujuannya untuk mengurangi biaya kemasan 

sehingga harga minyak goreng lebih murah dan dapat 

digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsumsi minyak 

di masyarakat yang cukup tinggi dikarenakan makanan yang 

digoreng cenderung lebih disukai dibanding rebus karena 

berasa lebih gurih dan renyah. Sedangkan praktek 

penggorengan untuk menghasilkan mutu makanan yang baik 

dan aman masih perlu mendapatkan perhatian khususnya pada 

masyarakat menengah kebawah yang mengkonsumsi minyak 

goreng curah (Aminah, 2010). 

 

Gambar 2.1 Minyak Curah 
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2.1.1 Sifat fisika kimia RBDPO  

     Sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan refined bleached and 

deodorized palm oil (RBDPO) menurut Ramadhani (2015) 

adalah:  

• Densitas, g/ml 50oC : 0.8896 – 0.8910  

• Indeks refraksi, nD 50 :1.4544 – 1.4550  

• Angka Penyabunan, mgKOH/g minyak :190 – 202  

• Kemurnian : 98,5 %  

     Selanjutnya syarat mutu dari refined bleached and 

deodorized palm oil (RBDPO) terlihat dalam Tabel 2.1:  

Tabel 2.1 Syarat mutu RBD palm oil  

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Warna (lovibond 5 ¼” 

cell) 

- 3R maks. 

2 Titik leleh oC 24 maks. 

3 Air dan kotoran %, fraksi masa 0,1 maks. 

4 Asam lemak bebas 

(sebagai asam palmitat) 

%, fraksi masa 0,1 maks 

5 Bilangan yodium g Yodium/100 g 56 min 

Sumber: (Badan Standarisasi Nasional, 2006). 

2.2 Pseudomonas Fluorescens 

     Pseudomonas Fluorescens merupakan mikrobial antagonis 

yang penting dalam pengendalian biologi patogen tanaman 

karena bakteri tersebut memiliki kelebihan yaitu mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat dan menghasilkan antibiotik serta 

mampu menggunakan substrat yang berbeda-beda 

dibandingkan kelompok bakteri pathogen. Bakteri Pseudomonas 
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fluorescens berbentuk batang, berukuran 0,7 – 0,8 nm sampai 

2,3 – 2,8 nm. Selama pertumbuhan eksponensial bereaksi gram 

negatif, bergerak dengan flagella dan menghasilkan pigmen 

fluorescens yang selanjutnya diketahui adalah siderofor. 

Spesies Pseudomonas dari golongan fluorescens mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan pigmen warna kuning sampai 

hijau atau kadang-kadang biru pada media. Kemampuan untuk 

menghasilkan pigmen berwarna hijau merupakan salah satu 

kriteria yang dipakai oleh para ahli mikrobiologi dalam memilih 

Pseudomonas yang bermanfaat, karena pigmen tersebut 

umumnya dikeluarkan oleh spesies-spesies Pseudomonas yang 

menghasilkan antibiotic. Pseudomonas fluorescens 

menghasilkan pigmen berwarna kehijauan dan beberapa 

spesies seperti Pseudomonas Nigrificans membentuk pigmen 

hitam pada makanan yang mengandung protein (Hariyati, 

2010). 

 

Gambar 2.2 Pseudomonas Fluorescens 

2.2.1 Imobilisasi entrapment 

     Imobilisasi enzim merupakan metode yang membatasi 

pergerakan molekul enzim secara fisik dalam ruang reaksi yang 

dikatalisisnya. Imobilisasi enzim ini juga banyak dilakukan 

karena dapat meningkatkan kestabilan dari enzim. Imobilisasi 
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dapat menjaga kestabilan struktur enzim dalam aplikasinya 

bahkan dalam kondisi pH, temperatur dan pelarut organik yang 

ekstrim dimana enzim tanpa imobilisasi tidak dapat bertahan 

pada kondisi tersebut. Pada metode entrapment enzim dijebak 

dalam suatu matriks dan dibuat dalam bentuk beads. Metode 

entrapment dilakukan dengan menggunakan matriks kalsium 

alginat yang diketahui aman untuk mengimobilkan enzim untuk 

penggunaan pada bahan makanan. Alginat merupakan polimer 

dari asam β-manuoronat dan asam α-L-glukoronat. Alginat juga 

merupakan polisakarida yang dibentuk dari algae. Alginat dapat 

menjadi bentuk gel jika bertemu dengan ion kalsium (Purwanto, 

2012). 

     Teknik imobilisasi dibedakan menjadi dua yaitu imobilisasi 

aktif dan imobilisasi pasif. Imobilisasi aktif adalah penjebakan 

(entrapment) atau pengikatan (binding) oleh gaya fisika atau 

kimia. Penjebakan secara fisika dapat menggunakan berbagai 

macam bahan seperti bahan berpori (agar, alginat, 

carrageenan, poliakrilamid, chitosan, gelatin, kolagen), saringan 

dari logam berpori, polyurethane, silica gel, polystirene dan 

selulosa triasetat. Sedangkan imobilisasi pasif menggunakan 

metode pelekatan (attachment) merupakan bentuk biofilm, yaitu 

lapisan-lapisan pertumbuhan sel pada permukaan media 

pendukung. Media ini bisa bersifat inert maupun aktif secara 

biologis (Setiadi, 2007). 

2.3 Enzim lipase 

     Lipase adalah enzim yang larut dalam air dan menghidrolisis 

ikatan ester pada substrat yang tidak larut dalam air, tetapi pada 

kadar air yang rendah mampu mengkatalis reaksi esterifikasi. 

Masing-masing lipase memerlukan kadar air minimal yang 

berbeda untuk mempertahankan aktivitas dan konformasinya. 
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Enzyme Commision menggolongkan lipase dalam kelompok 

hidrolase dengan kode EC 3.1.1.3. Lipase mengkatalisis 

substrat non polar atau aktif pada interfase (interfacial activated) 

maka lipase juga disebut enzim interfase (interface enzyme). 

Hal ini yang membedakan lipase dengan esterase dan 

thioesterase (Permana, 2012). 

      Ada tiga sumber utama untuk mendapatkan lipase yaitu 

hewan, mikrobia dan tumbuhan. Lipase pada tanaman yang 

sudah banyak diteliti diambil dari biji. Biji-bijian yang 

mengandung lemak tinggi merupakan sumber lipase (Lotti dan 

Alberghina, 2007). Pada umumnya lipase pada biji memiliki 

afinitas yang tinggi terhadap asam lemak yang dominan pada 

biji tersebut. Sifat ini tidak dimiliki oleh lipase dari mikrobia. 

Lipase dari biji mempunyai kemampuan yang efektif untuk 

menghidrolisis trigliserida pada posisi sn-1,3. Sifat seperti ini 

yang banyak dibutuhkan oleh berbagai industri. Kondisi 

ekstraksi yang berpengaruh adalah komposisi medium ekstraksi 

(pelarut) dan kondisi proses ekstraksi seperti perlakuan 

homogenisasi. Medium eksktraksi yang banyak digunakan pada 

biji adalah 0,6 M sukrosa, 2 mM EDTA, 10 mM KCl dan 1 mM 

MgCl2 dalam buffer pH 7,5 (Permana, 2012). 

2.3.1 Enzim sebagai biokatalis 

     Penggunaan enzim sebagai katalis memiliki beberapa 

perbedaan dengan penggunaan katalis anoraganik. Enzim 

umumnya dioperasikan pada kondisi operasi yang lunak 

sedangkan katalis anorganik umumnya dioperasikan pada 

kondisi operasi yang ekstrem. Biokatalis enzim merupakan 

katalis yang sangat selektif sehingga hanya dapat mereaksikan 

satu jenis reaktan dan menghasilkan produk yang sangat 

selektif. Penggunaan biokatalis juga lebih ramah lingkungan 
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dibanding penggunaan katalis anorganik karena biokatalis 

bersifat biodegradable namun kerugian menggunaan biokatalis 

adalah biokatalis merupakan katalis yang sangat sensitif 

terhadap perubahan kondisi fisik dan kimiawi sehingga 

perubahan yang sedikit saja dapat merubah produktivitasnya 

secara signifikan selain itu biokatalis enzim bersifat mudah 

terdenaturasi terhadap perubahan temperatur dan pH. Enzim 

adalah jenis molekul protein yang memiliki aktivitas katalitik. 

Oleh sebab itu, enzim merupakan biokatalis. Seperti halnya 

katalis anorganik, enzim ikut bereaksi namun tidak terkonsumsi 

selama reaksi sehingga pada akhir reaksi enzim tetap ada 

dalam jumlah yang sama. Karena enzim termasuk ke dalam 

kelompok protein, enzim juga memilki sifat-sifat protein. Enzim 

mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi 

(Mawaddah, 2015). 

     Katagori dari lipase pada enzimatik biokatalis dibagi menjadi 

dua yaitu enzim ekstraseluler dan enzim intraseluler. Pada 

enzim ekstraseluler enzim telah diambil dari mikroorganisme 

penghasil hidup dan dimurnikan. Lalu untuk enzim intraseluler 

enzim berada didalam sel atau pada dinding sel penghasilnya. 

Kelemahan pada enzim ekstraseluler adalah biaya yang cukup 

tinggi dan proses pemisahan, pemurnian yang kompleks namun 

memiliki nilai aktivitas yang cukup tinggi dikarenakan tingkat 

kemurnian enzim itu sendiri. Sedangkan pada enzim intraseluler 

kelemahan terdapat pada nilai aktivitas yang cukup rendah 

sehingga diperlukan konsentrasi yang lebih banyak dan 

ketahanan terhadap lingkungan lebih rendah namun dapat 

menutup biaya produksi yang tinggi (Gog, 2012). 
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2.4 Alkohol 

2.4.1 Metanol 

     Metanol adalah senyawa alkohol berantai karbon terpendek 

dan bersifat polar. Sehingga dapat bereaksi lebih cepat dengan 

asam lemak dapat melarutkan semua jenis katalis (baik basa 

maupun asam) dan lebih ekonomis. Metanol juga dikenal 

sebagai metil alkohol, wood alcohol atau spiritus adalah 

senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH. Ia merupakan 

bentuk alkohol paling sederhana. Pada "keadaan atmosfer" ia 

berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, 

mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau 

lebih ringan daripada etanol). Metanol digunakan sebagai bahan 

pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan 

additif bagi etanol industri. Metanol diproduksi secara alami oleh 

metabolisme anaerobik oleh bakteri. Hasil proses tersebut 

adalah uap metanol (dalam jumlah kecil) di udara. Setelah 

beberapa hari uap metanol tersebut akan teroksidasi oleh 

oksigen dengan bantuan sinar matahari menjadi karbon 

dioksida dan air (Yuliani, 2010). 

 

Gambar 2.3 Metanol 
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2.5 Biodiesel 

     Biodiesel adalah larutan asam lemak metil ester (FAME) 

yang diproduksi dari sumber minyak terbarukan seperti minyak 

tanaman dan hewan yang dapat digunakan sebagai bahan 

bakar langsung atau dengan tambahan modifikasi. Cara yang 

paling umum untuk mengubah minyak menjadi biodiesel adalah 

dengan transesterifikasi dengan bantuan berbagai katalis 

berupa basa, asam dan enzim (Jannah, 2008). 

     Penggunaan biofuel sebagai pengganti bahan bakar 

konvensional dapat menurunkan proses global warming dengan 

mengurangi emisi sulfur, karbon oksida dan hidrokarbon. 

Karena nilai ekonomis dan power output biodiesel sering 

dicampur dengan bahan bakar diesel biasa dengan rasio 2%, 

5% dan 20%. Semakin besar rasio biodiesel terhadap diesel 

yang digunakan semakin kecil emisi yang dihasilkan dan 

dengan menggunakan biodiesel murni dapat menghasilkan zero 

emission dari karbon dioksida (Vasudevan dan Briggs, 2008). 

2.6 Proses pembuatan biodiesel 

2.6.1 Transesterifikasi 

     Biodiesel dapat diperoleh melalui reaksi transesterikasi 

trigliserida atau reaksi esterifikasi asam lemak bebas. 

Transesterifikasi adalah proses yang mereaksikan trigliserida 

dalam minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol rantai 

pendek seperti methanol atau etanol. Menurut Jannah (2008) 

reaksi transesterfikasi disebut juga reaksi alkoholisis. Hal ini 

disebabkan pada transesterifikasi direaksikan suatu ester dalam 

hal ini trigliserida dengan alkohol membentuk alkil ester. Alkohol 

yang umumnya digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah 
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metanol. Secara umum, reaksi transesterifikasi ditunjukkan 

pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Reaksi Transesterifikasi 

     Pada transesterifikasi umumnya dalam reaksi digunakan 

katalis untuk meningkatkan laju reaksi dan jumlah yield produk. 

Karena reaksi ini adalah reaksi reversible maka digunakan 

alkohol berlebih untuk menggeser kesetimbangan ke arah 

produk. Sedangkan menurut Hikmah dan Zuliana (2010) Tanpa 

adanya katalis konversi yang dihasilkan maksimum namun laju 

reaksinya berjalan dengan sangat lambat. Tujuan dari reaksi 

transesterifikasi minyak dalam pembuatan biodiesel adalah 

menghilangkan secara seutuhnya kandungan trigliserida, 

menurunkan titik didih, titik nyala, titik beku, dan juga viskositas 

dari minyak yang direaksikan. Hal ini dilakukan agar metil ester 

yang dihasilkan dapat digunakan sebagai biodiesel dan tidak 

merusak mesin diesel (Jannah, 2008). 

2.7 Proses transesterifikasi enzimatik 

     Enzim adalah katalis biologis yang memungkinkan banyak 

reaksi kimia terjadi di dalam batasan homeostasis dari sistem 

kehidupan. Metode Transesterifikasi Enzimatik memiliki dua 

tahap mekanisme pada setiap ikatan ester di molekul 

trigliserida. Pertama adalah proses pelepasan asam lemak 

dengan hidrolisis oleh enzim lipase. Kemudian proses 
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esterifikasi asam lemak dengan alkohol menjadi ester. Reaksi 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5  dan Gambar 2.6. 

Reaksi transesterifikasi enzim yang dikatalisis enzim telah 

banyak digunakan dalam produksi zat antara obat, biosurfaktan 

dan perancangan lemak. Pendekatan enzimatik untuk produksi 

biodiesel telah dilaporkan secara luas, walaupun teknologi ini 

belum mendapat banyak perhatian komersial kecuali di china 

dimana skala industri pertama untuk produksi biodiesel di dunia 

beroperasi (Ghaly, 2010). 

     Manfaat menggunakan enzim sebagai katalisator dibanding 

katalis asam dan alkali adalah: (a) tidak ada pembentukan 

sabun (b) memiliki kemampuan untuk esterifikasi FFA dan 

trigliserida dalam satu langkah tanpa memerlukan langkah 

pencucian (c) mengkapitalisasi gliserol berkualitas tinggi. (D) 

kemampuan untuk menangani variasi besar dalam kualitas 

bahan baku (e) bahan baku generasi kedua seperti minyak 

goreng, lemak hewani dan fraksi limbah yang serupa, dengan 

kandungan FFA dan air yang tinggi, dapat dikatalisis dengan 

konversi lengkap ke alkil ester secara signifikan. Jumlah air 

limbah terkondensasi dan (f) bekerja dalam kondisi yang lebih 

ringan (yang menyebabkan konsumsi energi lebih rendah) 

dengan rasio alkohol terhadap minyak yang lebih rendah 

daripada katalis kimia namun transesterifikasi enzimatik memiliki 

beberapa kekurangan: (a) waktu reaksi lebih lama. (B) 

Konsentrasi katalis yang lebih tinggi diperlukan untuk 

menyelesaikan reaksi, (c) biaya produksi yang tinggi (biaya 

enzim $ 1000 US per kg sedangkan sodium hidroksida hanya $ 

0,62 per kg AS), (d) walaupun penggunaan lipase berulang 

menjadi mungkin setelah amobilisasi Dari lipase pada carrier, ia 

kehilangan aktivitasnya dalam 100 hari aplikasi (Jeong and 

Park, 2008). 
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Gambar 2.5 Proses Hidrolisis oleh katalis Enzim 

 

 

Gambar 2.6 Proses Esterifikasi oleh katalis Enzim 

2.8 Faktor yang mempengaruhi transesterifikasi enzimatik 

2.8.1 Pemilihan alkohol 

      Ada beberapa jenis alkil aseptor yang dapat digunakan pada 

proses transesterifikasi. Alkohol yang banyak digunakan adalah 

metanol, etanol, propanol, iso-propanol, 2-propanol, n-butanol 

dan iso-butanol dimana semakin panjang rantai alkohol akan 

menunjukan nilai efektiviatas yang lebih baik namun akan 

menurunkan nilai yield. Sedangkan tingkat deaktivasi dari 

alkohol berbanding terbalik dengan panjang carbonnya yang 

berarti bahwa metanol adalah yang paling deaktivasi. 

Penggunaan alkohol rantai lebih panjang juga meningkatkan 

laju reaksi transesterifikasi (Ghaly, 2010). 
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2.8.2 Penggunaan pelarut 

     Penggunaan pelarut organik pada pembuatan biodiesel 
dengan katalis enzmin meningkatkan kelarutan hidrofobik 
trigliserida dan hidrofilik alkohol dan juga melindungi enzim dari 
denaturasi oleh konsentrasi alkohol yang tinggi. Penggunaan 
pelarut yang paling cocok adalah yang hidrofobik seperti iso-
octane, n-heptana, petroleum ether, n-heksana dan 
cyclohexane. Sedangkan penggunaan pelarut hidrofilik tidak 
semenguntungkan hidrofobik namun pada penggunaan tert-
butanol nilai yield transesterifikasi menunjukan hasil yang tinggi 
(Gog, 2012). 

2.8.3 Perbandingan rasio molar alkohol terhadap substrat 

     Penggunaan rasio molar alkohol yang lebih banyak 
dibanding minyak diperlukan untuk memastikan laju proses 
berjalan baik. Secara umum semakin tinggi rasio molar alkohol 
terhadap minyak semakin cepat laju reaksinya selama alkohol 
dapat larut dalam reaksi pencampurannya (Ghaly, 2010). 

2.8.4 Suhu saat proses reaksi 

     Transesterifikasi enzimatik pada umumnya di dilakukan pada 
suhu lebih rendah dari pada transesterifikasi kimiawi untuk 
mencegah hilangnya aktivitas lipase. Penggunaan suhu 
optimum pada lipase menunjukan range antara 300C sampai 
550C. beberapa studi menunjukan suhu optimum pada 30oC di 
sistem proses tanpa pelarut. Sedangkan hasil studi lain 
menyimpulkan bahwa suhu optimum tergantung dari sumber 
lipase dan stabilitas lipase terhadap laju reaki 
transesterifikasinya (Gog, 2012). 


