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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Minyak curah 

     Pada penelitian ini bahan baku yang digunakan untuk 

menghasilkan biodiesel adalah minyak curah. Pertama minyak 

curah dilakukan pengujian berupa nilai FFA, densitas dan kadar 

air. Pengujian tersebut untuk melihat karakteristik minyak yang 

digunakan. Pemakaian minyak curah sebagai bahan pembuatan 

biodiesel sudah banyak dilakukan penelitiannya namun 

kebanyakan menggunakan proses transesterifikasi secara kimia 

menggunakan basa. Karena pada penelitian ini tidak 

menggunakan basa sehingga nilai FFA tidak mempengaruhi 

proses secara signifikan dan tidak terjadi proses penyabunan jika 

nilai FFA minyak curah yang digunakan tinggi. Karakterisrtik 

minyak curah yang digunakan ada pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1  Karakteristirk Minyak Curah 

No Kriteria uji Satuan Sampel Rekomendasi 

1 Densitas pada 

suhu 50oc 

Kg/m3 889.89 889.6 – 

891.0(a) 

2 Asam lemak 

bebas (sebagai 

asam palmitat) 

% 0.363 0.1(b)  

3 Kadar Air g 0.053 0.1(b) 

Keterangan:  

a) Ramadhani (2015) 

b) Badan Standarisasi Nasional (2006) 

     Hasil pengujian yang didapat nilai densitas bahan yang akan 

digunakan sebesar 889.89 Kg/m3 hasil tersebut menunjukan 

bahwa bahan baku memenuhi rekomendasi bahan yaitu 889.6-

891.0 Kg/m3. Sedangkan untuk hasil asam lemak bebas dari 
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bahan baku didapat nilai 0.363 % nilai tersebut melebihi 

rekomendasi asam lemak bebas yang seharusnya sebesar 0.1 

%. Hasil asam lemak bebas yang lebih besar itu dikarenakan 

bahan melewati pretreatment yang diharapkan dapat 

menghilankan bakteri pengganggu pada proses transesterifikasi. 

Pretreatment tersebut dilakukan dengan memanaskan minyak 

pada oven dengan suhu 121oC selama minimal 30 menit. Meski 

nilai asam lemak bebas yang didapat diatas nilai yang 

direkomendasikan namun nilai tersebut tidak mempengaruhi 

proses dan tidak mengganggu seperti pada proses dengan 

katalis basa. Sehingga nilai asam lemak tersebut masih dapat 

diterima. Nilai kadar air minyak curah yang digunakan sebesar 

0.053g nilai tersebut lebih kecil dari nilai rekomendasi bahan yang 

seharusnya yaitu sebesar 0.1g. kadar air yang terlalu tinggi dapat 

menggangu proses transesterifikasi secara enzimatik karena jika 

kadar air terlalu tinggi maka enzim lipase akan lebih memproses 

hidrolisis karena enzim lipase yang merupakan hidrolase. 

Sehingga kadar air yang rendah tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan transesterifikasi enzimatik. 

4.2 Persiapan immobilized Pseudomonas Fluorescens 

     Pada penelitian transesterifikasi enzimatik dilakukan dengan 

menggunakan enzim lipase sebagai katalis. Enzim lipase didapat 

dari bakteri Pseudomonas Fluorescens dengan cara mengisolasi 

bakteri murni Pseudomonas Fluorescens tersebut dengan tehnik 

immobilized menggunakan Na-alginate dan CaCl2. Pada 

umumnya proses transesterifikasi enzimatik menggunakan 

enzim murni atau yang telah dihasilkan sendiri dari bahan 

penghasil enzim seperti jamur dan mikroba. Pada penilitian ini 

bakteri penghasil lipase itu sendiri yaitu Pseudomonas 

Fluorescens yang dimana dilakukan immobilized agar dapat 

mempertahankan ketahanan terhadap lingkungan dan 

menguatkan bakteri tersebut pada kondisi transesterifikasi agar 
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dapat terus menghasilkan enzim lipase secara terus menerus. 

Sebelum melakukan pembuatan immobilized Pseudomonas 

Fluorescens perlu dilakukan penelitian pendahuluan guna 

menentukan waktu terbaik untuk menentukan fase optimum laju 

produksi enzim lipase oleh bakteri. Hasil pengujian tersebut 

dilakukan dengan metode pengujian aktifitas enzim secara titrasi. 

Data hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 Tabel 4.2 Pengujian Aktifitas Enzim 

 

     Pengujian dilakukan dengan variasi waktu inkubasi 20, 22, 

dan 24 jam. Dari data hasil pengujian tersebut didapat nilai 

tertinggi dari aktifitas enzim yaitu pada waktu 22 jam sebesar 

1.045 u/ml. Nilai tersebut didapat karena pada waktu inkubasi 

tersebut bakteri Pseudomonas Fluorescens berada pada fase 

pertumbuhan optimum sehingga enzim lipase yang dihasil 

berada pada titik puncak produksi yang dihasilkan bakteri 

tersebut. Sedangkan pada pengujian aktifitas enzim diwaktu 20 

jam nilai aktifitas enzim berada pada nilai terendah sebesar 0.67 

u/ml. Hal tersebut dikarenakan bakteri baru memasuki fase 

pertumbuhan awal sehingga produksi enzim belum berada pada 

titik maksimum. Lalu pada pengujian aktifitas enzim diwaktu 24 

jam nilai aktifitas enzim yang didapat mengalami penurunan 

menjadi sebesar 0.75 u/ml dibanding pada waktu 22 jam. Hal ini 

dikarenakan bakteri sudah memasuki fase kematian sehingga 

produksi enzim mulai menurun karena enzim yang dihasilkan 

sebelumnya pun mulai rusak dikarenakan kondisi inkubasi yang 

No Waktu inkubasi Volume titrasi 

(ml) 

Aktifitas 

enzim(u/ml) 

1 20 jam 13.68 0.67 

2 22 jam 15.18 1.045 

3 24 jam 14 0.75 
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tidak berada pada suhu dibawah 4oC yang merupakan suhu 

untuk mempertahankan enzim. 

4.3 Transesterifikasi Menggunakan Metode Enzimatik 

     Pada penelitian ini proses transesterifikasi dilakukan dengan 

enzim sebagai katalis. Transesterifikasi menggunakan enzim 

memiliki beberapa kelebihan dibanding menggunakan katalis 

basa yang umum digunakan. Kelebihan tersebut adalah kadar 

FFA pada bahan baku yang akan dijadikan biodiesel tidak akan 

mempengaruhi proses secara signifikan maupun timbulnya 

penyabunan jika nilai FFA terlalu tinggi sehingga tidak diperlukan 

pretreatment esterifikasi pada bahan baku tersebut. Kelebihan 

lain ada pada hasil gliserin yang lebih murni dan mudah 

dipisahkan dengan biodiesel sehingga tidak diperlukannya 

proses lanjutan yang rumit untuk mendapatkan produk biodiesel 

dan hasil sampingnya. 

     Proses transesterifikasi enzimatik pada penilitan ini 

menggunakan enzim lipase yang dihasilkan secara terus 

menerus oleh bakteri Pseudomonas Fluorescens yang telah 

immobilized. Proses transesterifikasi dilakukan dengan 

menyiapkan bahan baku sebanyak 50 ml kemudian ditambahkan 

alkohol sesuai parameter penelitian yaitu 1:4, 1:5, dan 1:6. Lalu 

ditambahkan N-Heksana sebanyak 5ml yang bertujuan sebagai 

pelarut proses transesterifikasi dan mengurangi efek denaturasi 

immobilized Pseudomonas Fluorescens oleh alkohol. Terakhir 

menambahkan 50% immobilized Pseudomonas Fluorescens dari 

berat bahan baku. Proses dilakukan pada alat incubator shaker 

dengan kecepatan pengocokan 200 rpm, suhu 40oC selama 48 

jam. Setelah itu sampel didiamkan selama 24 jam untuk 

memisahkan lapisan biodiesel dengan gliserol.  
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4.4 Pengaruh Rasio Molar Antara Alkohol Dengan Minyak 

Terhadap Transesterifikasi Enzimatik 

     Faktor yang akan diuji dari penelitian ini adalah nilai FAME, 

densitas dan viskositas dari biodiesel yang dihasilkan. Rasio 

molar antara alkohol dan minyak yang digunakan adalah 1:4, 1:5 

dan 1:6 dengan metanol sebagai alkohol yang digunakan sebagai 

alkyl acceptor. Metanol dipilih karena memiliki rantai yang lebih 

pendek sehinga memiliki sifat yang lebih reaktan dan dapat 

mempercepat proses. Dibanding alkohol lain metanol memiliki 

efek yang lebih toksin terhadap enzim lipase dan immobilized 

Pseudomonas Fluorescens. Menurut Ghaly (2010) penggunaan 

rasio molar alkohol terhadap minyak menggunakan metanol 

hanya memiliki efek denaturasi yang kecil atau tidak ada sama 

sekali saat penggunaan rasio kurang dari sama dengan 1:3. 

Dengan tambahan pelarut rasio tersebut dapat dinaikan sampai 

1:6 tetapi tingkat penurunan efektifitasnya bervariasi setiap lipase 

yang dihasilkan diri sumber berbeda. Oleh karena itu rasio pada 

penelitian ini dipilih sesuai dengan hasil penelitian pendahuluan 

dengan landasan teori semakin besar rasio molar alkohol 

dibanding minyak maka hasil karakterisitik yang diuji dari 

biodiesel semakin tinggi namun tanpa adanya tambahan pelarut 

dapat beresiko menghasilkan sebaliknya. Sehingga digunakan N-

heksana sebagai tambahan pelarut untuk menunukan efek 

denaturasi enzim lipase dan immbolized Pseudomonas 

Fluorescens.  

4.5 Pengaruh Rasio Molar Antara Alkohol Dengan Minyak 

Terhadap Nilai FAME 

     Pengaruh rasio molar alkohol dengan minyak terhadap nilai 

FAME yang dihasilkan mempunyai peran penting. Dimana 

penggunaan alkohol berlebih akan membuat proses selesai 

secara sempurna dan berlebih alkoholnya dapat dipisahkan pada 
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proses pencucian namun pada proses transesterifikasi enzimatik 

alkohol dapat mendenaturasi enzim dan bakteri yang digunakan 

sehingga dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh tersebut. 

Hasil data pengujian sampel ada pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3  Pengaruh rasio molar alkohol dengan minyak terhadap 

FAME 

No Rasio Molar Pemakaian Satuan FAME 

1 1:4 Pertama % 47.03 

2 1:4 Kedua % 41.01 

3 1:4 Ketiga % 29.91 

4 1:5 Pertama % 54.42 

5 1:5 Kedua % 46.74 

6 1:5 Ketiga % 32.70 

7 1:6 Pertama % 40.59 

8 1:6 Kedua % 36.18 

9 1:6 Ketiga % 28.34 

 

     Sampel dibuat sebanyak sembilan yang terbagi menjadi 3 

kelompok rasio molar yaitu 1:4, 1:5 dan 1:6. Kelompok tersebut 

dilakukan 3 kali perlakuan menerus atau kontinu menggunakan 

sampel immobilized Pseudomonas Fluorescens yang berbeda 

untuk setiap rasio molar untuk melihat efektifitas dari katalis yang 

digunakan.  

     Dari data Tabel 4.3 kita dapat melihat bahwa nilai FAME 

tertinggi dimiliki oleh perlakuan rasio molar 1:5 pada pemakaian 

pertama sebesar 54.42%. Hasil tersebut menunjukan pada 

perlakuan rasio molar 1:5 proses transesterifikasi mencapai hasil 

tertinggi dan efektif antara katalis dan alkohol optimum. Lalu pada 

perlakuan rasio molar 1:5 pada pemakaian kedua sampel mulai 

mengalami penurunan sebesar 7.68% menjadi 46.74% 

sedangkan pada perlakuan rasio molar 1:5 pada pemakaian 

ketiga sampel mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 
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perlakuan pemakaian pertama yaitu turun sebesar 21.72% dan 

turun 14.04% dari perlakuan pemakaian kedua menjadi 32.70%. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan menerus 

pada rasio molar 1:5 mengalami penurunan dan pada rasio molar 

1:5 proses mendapatkan hasil terbaik dengan kadar alkohol yang 

paling efektif. 

     Pada perlakuan rasio molar 1:6 memiliki nilai FAME yang 

dihasilkan dengan nilai terendah dari perlakuan lain pada 

pemakaian pertama yaitu dengan nilai sebesar 40.59%. Nilai 

terendah tersebut disebabkan kadar alkohol yang terlalu tinggi 

pada perlakuan membuat kinerja enzim terganggu sehingga hasil 

FAME yang dihasilkan tidak sebesar pada rasio 1:5. Kemudian 

pada perlakuan rasio molar 1:6 pemakaian kedua sampel 

mengalami penurunan hasil FAME sebesar 4.41% menjadi 

36.18%. Lalu pada perlakuan rasio molar 1:6 pada pemakaian 

ketiga hasil FAME mengalami penurunan sebesar 12.25% dari 

perlakuan pemakaian pertama dan turun 7,84% dari perlakuan 

pemakaian ketiga dengan hasil FAME menjadi 28.34% dan 

merupakan hasil FAME terkecil dari keseluruahn data yang 

didapat. Dari data penurunan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan menerus pada rasio molar 1:6 mengalami penurunan 

sama dengan pada rasio molar 1:5 dan rasio molar 1:6 memiliki 

efektifitas yang paling rendah. 

     Pada rasio molar 1:4 pemakaian pertama menghasilkan nilai 

FAME yang berada diantara Perlakuan rasio molar 1:5 dan 1:6 

dengan hasil sebesar 47.03%. Pada rasio molar 1:4 nilai FAME 

tidak setinggi pada rasio molar 1:5 dikarenakan rasio alkohol 

yang digunakan lebih sedikit dari rasio molar 1:5. Sehingga hasil 

FAME yang dibentuk tidak optimum. Hasil tidak optimum tersebut 

juga terlihat saat selesai melakukan proses transesterifikasi 

enzimatik dimana sampel tidak tercium bau alkohol sisa tidak 

seperti sampel pada rasio molar 1:5 dan 1:6 yang masih memiliki 
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bau alkohol yang cukup tercium. Lalu pada perlakuan rasio molar 

1:4 pemakaian kedua hasil FAME mengalami penurunan sebesar 

6.02% dari perlakuan pemakaian pertama menjadi sebesar 

41.01%. Sedangkan pada perlakuan rasio molar 1:4 pemakaian 

ketiga FAME mengalami penurunan sebesar 17.12% dari 

perlakuan pemakaian pertama dan turun 11.1% dari perlakuan 

pemakaian kedua menjadi sebesar 29.91%. Dari data penurunan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan menerus pada rasio 

molar 1:4 mengalami penurunan sama dengan pada rasio molar 

1:5 dan rasio molar 1:6. Grafik penurunan pada seluruh 

perlakuan dan data dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Grafik Hasil FAME 

     Dari gambar grafik tersebut dapat terlihat bahwa perlakuan 

dengan rasio molar 1:5 memiliki nilai FAME tertinggi kemudian 

diikuti perlakuan dengan rasio molar 1:4 dan terakhir pada rasio 

molar 1:6. Kesimpulan dari penurunan pada seluruh rasio molar 

tersebut menunjukan ketahanan bakteri yang telah di-

immobilized untuk menghasilkan enzim telah mengalami 

penurunan produksi dari pada saat perlakuan pertama kali yang 

menunjukan alkohol tetap berperan mendenaturasi immobilize 
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Pseudomonas Fluorescens secara perlahan dan tidak 

membunuh bakteri penghasil enzim tersebut secara langsung. 

     Perbandingan metanol dalam minyak sangat berpengaruh. 

Menurut Risnoyatiningsih (2010) Perbandingan molar biasanya 

antara 1:5 sampai 1:10 pada transesterifikasi katalis basa 

walaupun menggunakan metanol berlebih juga dapat 

mengakibatkan sulitnya pemisahan gliserin. Secara stoikiometri, 

jumlah alkohol yang dibutuhkan untuk reaksi adalah 3 mol untuk 

setiap 1 mol trigliserida untuk memperoleh 3 mol alkil ester dan 1 

mol gliserol. Perbandingan alkohol dengan minyak nabati 1:6 

dapat menghasilkan konversi 98%. Secara umum ditunjukkan 

bahwa semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka 

konversi yang diperoleh juga akan semakin bertambah. Pada 

rasio molar 1:6, setelah 1 jam konversi yang dihasilkan adalah 

98-99%, sedangkan pada 1:3 adalah 74-89% dan pada 1:8 

adalah 79-81% karena metanol yang berlebih akan 

mengakibatkan sulitnya pemisahan gliserol. Sisa gliserol yang 

masih terdapat pada biodiesel akan mengurangi kadar metill 

ester yang terbentuk. Nilai perbandingan yang terbaik adalah 1:6 

karena dapat memberikan konversi yang maksimum namun pada 

transesterifikasi enzimatik alkohol dapat menjadi faktor yang 

mengganggu kerja katalis enzim sehingga penggunaan berlebih 

alkohol justru dapat menurunkan konversi biodiesel yang didapat. 

Sehingga pada penelitian ini digunakan variasi molar dari 1:4, 1:5 

dan 1:6. Dimana ketiga variasi tersebut juga sudah menghasilkan 

alkohol berlebih dari yang di perlukan pada teori secara 

stoikiometri yaitu 1:3. Dan dari hasil penelitian di dapat bahwa 

rasio molar terbaik adalah 1:5 yang menunjukan kinerja katalis 

dan proses transesterifikasi enzimatik bekerja secara optimum 

dan efektif tanpa terjadi kelebihan maupun kekurangan metanol. 

     Dari penelitian lain FAME yang di hasilkan dari 

transesterifikasi enzimatik beragam tergantung dari sumber 
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enzim yang digunakan, teknik immobilisasi, minyak bahan baku 

yang dipilih dan parameter proses yang dilakukan. Kumari (2009) 

menyatakan pada penelitiannya bahwa penggunaan suhu yang 

semakin tinggi mendekati suhu titik didih alkohol akan 

meningkatkan rendemen dari biodiesel hingga 94% dengan 

kandungan FAME sebesar 68% dengan parameter proses pada 

suhu 50oC selama 48 jam. Pada penelitian kumari enzim yang 

digunakan adalah enzim murni yang berasal dari Enterobacter 

aerogenes dengan teknik immobilisasi cross-linking 

menggunakan glutaraldehyde. Amini (2017) juga menyatakan 

pada penelitiannya yang menggunakan enzim lipase murni 

berupa Novozym 435 bahwa lama proses akan mempengaruhi 

nilai konversi dan FAME biodiesel yang  di hasilkan. Pada 

penilitan Amini (2017) proses yang dilakukan selama 24 jam 

menghasilkan FAME sebesar 11,4% dimana beberapa FAME 

tidak terbaca pada hasil 24 jam (seperti Methyl palmitoleate dan 

Methyl arachidate), kemudian pada lama proses 48 jam konversi 

FAME naik hingga 88% dimana seluruh bagian FAME telah 

muncul dan pada lama proses 72 jam FAME yang dihasilkan 

sebesar 92.1%. Pada penelitian lain Ying (2007) dengan 

menggunakan enzim lipase murni yang berasal dari Bacillus 

Subtilis yang di immobilisasi menggunakan teknik Magnetic Cell 

dengan parameter proses 40oC, Ph 6,5 dan lama proses 72 jam 

didapat hasil konversi biodiesel mencapai 90% tanpa menyebut 

kandungan metil ester yang didapat namun melihat penelitan 

yang dilakukan Ying (2007), Amani (2017) dan kumari (2009) 

menggunakan enzim murni sehingga nilai FAME yang dihasilkan 

dapat lebih tinggi. Pada penelitian ini nilai FAME tertinggi hanya 

sebesar 54% dengan konversi rendemen mencapai 80% lebih 

kecil dari penelitian yang di sebutkan sebelumnya namun 

penelitian ini telah melihat beberapa perlakuan untuk 

optimumkan hasil FAME yang didapat dari enzim lipase yang 

dikultivasi dari bakteri Pseudomonas fluorescens yang di 
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immobilisasi menggunakan teknik isolasi dengan Na-alginate dan 

CaCl2 sehingga didapat perlakuan persiapan enzim dengan 

waktu kultivasi selama 22 jam yang menghasilkan aktivitas enzim 

paling tinggi kemudian parameter proses pada suhu 40oC selama 

48 jam. 

4.6 Pengaruh Rasio Molar Antara Alkohol Dengan Minyak 

Dan Nilai FAME Yang Dihasilkan Terhadap Nilai Densitas 

     Pengaruh rasio molar antara alkohol dengan minyak terhadap 

nilai densitas biodiesel yang dihasil juga menjadi pembahasan 

dengan melihat densitas biodiesel yang dihasilkan dari proses 

transesterifikasi enzimatik. Densitas atau massa jenis adalah 

berat persatuan volume dimana densitas dari biodiesel akan lebih 

kecil dari densitas minyak yang digunakan sebagai bahan baku. 

Menurut Sumangat (2008) Biodiesel dengan densitas lebih dari 

0.900 g/cm3 pada 60°F (15.5oC) kemungkinan merupakan hasil 

dari reaksi yang tidak sempurna. Densitas biodiesel seharusnya 

berkisar 0.860-0.900 g/cm3. Berikut adalah data densitas hasil 

pengujian sampel pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4  Pengaruh rasio molar alkohol dengan minyak terhadap 

densitas 

No Rasio 

Molar 

Pemakaian FAME(%) Satuan Densitas 

1 1:4 Pertama 47.03 g/cm3 0.875 

2 1:4 Kedua 41.01 g/cm3 0.884 

3 1:4 Ketiga 29.91 g/cm3 0.898 

4 1:5 Pertama 54.42 g/cm3 0.871 

5 1:5 Kedua 46.74 g/cm3 0.883 

6 1:5 Ketiga 32.70 g/cm3 0.895 

7 1:6 Pertama 40.59 g/cm3 0.882 

8 1:6 Kedua 36.18 g/cm3 0.888 

9 1:6 Ketiga 28.34 g/cm3 0.899 
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     Dari data tersebut dapat terlihat bahwa nilai densitas 

bervariasi dari setiap rasio molar yang digunakan. Nilai densitas 

terendah dimiliki oleh perlakuan dengan rasio molar 1:5 pada 

pemakaian pertama mendapat nilai densitas 0.871 g/cm3. Seperti 

yang telah dibahas sebelumnya bahwa perlakuan terbaik untuk 

menghasilkan FAME adalah perlakuan dengan rasiomolar 1:5 

pada pemakaian pertama. Nilai tersebut seusai dengan teori 

sebelumnya dimana semakin tinggi FAME maka semakin kecil 

densitas dari biodiesel tersebut atau dapat disebutkan bahwa 

hubungan antara nilai FAME dengan densitasnya adalah 

berbanding terbalik. Karena nilai densitas itu sendiri dapat 

sebagai paramater awal untuk melihat proses transesterifikasi 

tersebut sempurna atau tidak dari tinggi atau rendahnya nilai 

densitas terukur. Pada perlakuan rasio molar 1:5 pemakaian 

kedua nilai densitas mengalami kenaikan menjadi 0.883 g/cm3 

dan pada perlakuan rasio molar 1:5 pemakaian ketiga nilai 

densitas mengalami kenaikan kembali menjadi 0.895 g/cm3. Nilai 

densitas yang mengalami kenaikan tersebut memiliki hubungan 

dengan nilai FAME yang didapat, dikarenakan nilai FAME yang 

didapat berkurang akibat pemakaian kontinu dari immobilized 

Pseudomonas Fluorescens sehingga nilai densitas mengalami 

kenaikan yang menunjukan proses yang kurang sempurna. 

Perlakuan rasio molar 1:6 pemakaian ketiga memiliki nilai 

densitas tertinggi dibanding yang lainnya dengan nilai densitas 

sebesar 0.899 g/cm3. Nilai tersebut hampir mendekati nilai 

densitas dari bahan minyak curah sebagai bahan baku itu sendiri. 

Nilai densitas yang tinggi ini dikarenakan perlakuan rasio molar 

1:6 pemakaian ketiga memiliki nilai FAME terendah. Sehingga 

nilai densitas yang didapat cukup tinggi. Grafik hasil dari 

pengujian densitas dapat dilihat pada Gambar 4.2  
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Gambar 4.2 Grafik Hubungan FAME dengan Densitas 

     Grafik tersebut menunjukan data hasil densitas tertinggi 

dimiliki perlakuan dengan rasio molar antara alkohol dengan 

mintak 1:6 kemudian diikutin dengan rasio molar 1:4 dan yang 

terendah adalah rasio molar 1:5. Dari data yang telah dibahas 

sebelumnya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai 

densitas dapat dipengaruhi oleh nilai FAME yang dihasilkan pada 

setiap rasio molar yang berbeda antara alkohol dengan minyak. 

4.7 Pengaruh Rasio Molar Antara Alkohol Dengan Minyak 

Dan Nilai FAME Yang Dihasilkan Terhadap Nilai Viskositas 

     Pada penelitian ini selain melihat densitas dan FAME yang 

dihasilkan, viskositas juga menjadi faktor yang diujikan. Pada 

umumnya viskositas merupkan tinggkat kekentelan dari suatu 

larutan. Pada pengujian viskositas ini untuk melihat hasil 

viskositas yang didapat terhadap rasio molar dan hasil FAME. 

Hubungan viskositas terhadap FAME memiliki nilai yang 

berbanding terbalik yang menunjukan semakin besar FAME 

maka semakin kecil viskositas yang didapat. Menurut Sumangat 

(2008) Standar mutu biodiesel ASTM (2003) menetapkan 
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viskositas kinematik biodiesel pada suhu 40°C berkisar 2.3-6.0 

centiStokes. Suhu reaksi merupakan faktor yang berpengaruh 

nyata terhadap perubahan viskositas kinematik dimana semakin 

tinggi suhu maka semakin kecil viskositas dari larutan. Viskositas 

kinematik menjadi parameter utama dalam penentuan mutu metil 

ester karena memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas metil 

ester sebagai bahan bakar. Pengujian dilakukan pada suhu 

standar yang sama yaitu 40oC. Data hasil pengujian viskositas 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5  Pengaruh rasio molar alkohol dengan minyak terhadap 

viskositas 

No Rasio 

Molar 

Pemakaian FAME(%) Satuan Viskositas 

1 1:4 Pertama 47.03 Centi Stokes 9.3422 

2 1:4 Kedua 41.01 Centi Stokes 10.1116 

3 1:4 Ketiga 29.91 Centi Stokes 12.5278 

4 1:5 Pertama 54.42 Centi Stokes 8.5549 

5 1:5 Kedua 46.74 Centi Stokes 9.4318 

6 1:5 Ketiga 32.70 Centi Stokes 11.9198 

7 1:6 Pertama 40.59 Centi Stokes 10.373 

8 1:6 Kedua 36.18 Centi Stokes 11.2614 

9 1:6 Ketiga 28.34 Centi Stokes 12.7916 

 

     Dari data yang tertlihat pada Tabel 4.5 bahwa nilai viskositas 

yang dihasilkan bervariasi mengikuti rasio molar yang digunakan 

serta nilai FAME yang dihasilkan. Hasil viskositas yang didapat 

menunjukan nilai tidak memenuhi standar yang di tentukan yaitu 

sebesar 2.3-6.0 cSt. Nilai viskositas yang berlebih tersebut 

menunjukan kandungan FAME pada biodiesel masih belum 

terkonversi sempurna sehingga nilai viskositas masih tinggi. Nilai 

viskositas terendah terdapat pada perlakuan rasio molar 1:5 

pemakaian pertama dan memiliki nilai FAME yang dihasilkan 
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cukup tinggi membuat viskositas biodiesel yang dihasilkan cukup 

rendah yaitu sebesar 8.5549 cSt. Lalu pada perlakuan rasio 

molar 1:5 pemakaian kedua nilai viskositas mengalami kenaikan 

menjadi 9.4318 cSt dan pada perlakuan rasio molar 1:5 

pemakaian ketiga mengalami kenaikan menjadi 11.9198 cSt. Dari 

kenaikan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai viskositas 

mengalami kenaikan bersamaan dengan pemakaian immobilized 

Pseudomonas Fluorescens secara kontinu yang mengakibatkan 

nilai FAME juga berkurang. Sedangkan viskositas tertinggi 

terdapat pada perlakuan rasio molar 1:6 pemakaian ketiga 

dengan nilai viskositas sebesar 12.7916 cSt. Nilai viskositas 

tertinggi tersebut dipengaruh oleh nilai FAME yang sangat kecil 

akibat rasio molar yang membuat proses transesterifikasi kurang 

sempurna. Grafik yang menunjukan seluruh data kenaikan dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Grafik Hubungan FAME dengan Viskositas 

4.8 Hasil Pengujian Rendemen Biodiesel 

     Selain pengujian FAME, viskositas dan densitas ada satu 

variabel yang diujikan pada penelitian ini yaitu nilai rendemen. 
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Menurut Sumangat (2008) Rendemen adalah perbandingan 

jumlah (kuantitas) minyak yang dihasilkan dari bahan baku. 

Kualitas minyak yang dihasilkan biasanya berbanding terbalik 

dengan jumlah rendemen yang dihasilkan yang artinya semakin 

tinggi nilai rendemen yang dihasilkan maka semakin rendah mutu 

yang didapatkan. Data hasil pengujian rendemen terdapat pada 

Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Pengujian Nilai Rendemen Biodiesel 

No Rasio 

Molar 

Pemakaian Satuan Rendemen 

1 1:4 Pertama % 65.67 

2 1:4 Kedua % 67.9 

3 1:4 Ketiga % 73.2 

4 1:5 Pertama % 70 

5 1:5 Kedua % 67.2 

6 1:5 Ketiga % 79.9 

7 1:6 Pertama % 65.24 

8 1:6 Kedua % 63.9 

9 1:6 Ketiga % 76.7 

 

     Dari data pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa hasil 

rendemen yang didapat tidak dipengaruhi signifikan terhadap 

rasio molar yang digunakan atau pemakaian secara kontinu. Nilai 

rendemen tertinggi ada pada perlakuan rasio molar 1:5 

pemakaian ketiga dengan nilai rendemen sebesar 79.9%. 

Sedangkan nilai redemen terendah ada pada perlakuan rasio 

molar 1:6 pemakaian kedua dengan nilai rendemen sebesar 

63.9%. Kedua perlakuan tersebut tidak memilik sesuatu yang 

menjadi penanda bahwa perlakuan tersebut dapat memiliki nilai 

terendah dan tertinggi. Sehingga dapat disimpulakn bahwa nilai 

rendemen yang didapat tidak terpengaruh oleh rasio molar yang 

digunakan atau FAME yang dihasilkan. 


