
SKRIPSI 

 

APLIKASI GELOMBANG ULTRASONIK PADA PROSES 
PENGOLAHAN BIODIESEL BERBAHAN BAKU JARAK 

PAGAR (Jatropha curcas L.) 
 

 

 

 

 

 

Oleh: 

NI’MATUL IZZA 
0711020081-102 

 
 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2011 
 
 
 



SKRIPSI 
 

APLIKASI GELOMBANG ULTRASONIK PADA PROSES 
PENGOLAHAN BIODIESEL BERBAHAN BAKU JARAK 

PAGAR (Jatropha curcas L.) 
 
 
 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 
 
 
 

 
 
 
 

Oleh: 
 
 

NI’MATUL IZZA 
0711020081-102 

 
 
 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2011 



LEMBAR PERSETUJUAN 

 

JUDUL : Aplikasi Gelombang Ultrasonik pada Proses Pengolahan 

Biodiesel Berbahan Baku Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) 

Nama  :  Ni’matul Izza 

Nim  :  0711020081 

Jurusan :  Keteknikan  Pertanian 

Fakultas :  Teknologi Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II 

 
 

 
 

La Choviya Hawa, STP. MP   Dr. Ir. Bambang Susilo, Msc. Agr 
NIP. 19780307 200012 2 001 NIP. 19620719 198701 1 001 
       
Tanggal Persetujuan : Tanggal Persetujuan :                   

 

 

 
 



LEMBAR PENGESAHAN 
 
 
JUDUL          : APLIKASI GELOMBANG ULTRASONIK PADA PROSES 

PENGOLAHAN BIODIESEL BERBAHAN BAKU JARAK 
PAGAR (Jatropha curcas L.) 

 
Nama          : Ni’matul Izza  
Nim  :  0711020081 
Jurusan :  Keteknikan Pertanian 
Fakultas :  Teknologi Pertanian 
 

Diperiksa dan Disahkan Oleh : 
 

Dosen Penguji I, 
 
 
 
 

Ir. Nur Komar, MS. 
NIP. 19540405 198103 1 002 

Dosen Penguji II, 
 
 
 
 

M. Bagus Hermanto, S. TP. M. Sc. 
NIP. 19820905 200501 1 003 

 
 
 

Dosen Penguji III, 
 
 
 

Dr.Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr 
NIP. 19620719198701 1 001 

 

 
 
 

Dosen Penguji IV, 
 
 
 

La Choviya Hawa, STP. MP. 
NIP. 19780307 200012 2 001 

 
 
 

Ketua Jurusan Keteknikan Pertanian 
 
 
 
 

Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 
NIP. 19530112 198003 1 003 

 
 

Tanggal Lulus Skripsi : 



RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 30 Agustus 1989 

dengan nama lengkap Ni’matul Izza. Penulis adalah anak 

ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Masjidi AS. dan 

Nur Ahadah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah 

Dasar di MI Almaarif 02 Singosari  pada tahun 2001, 

kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

di MTs Almaarif 01 Singosari dengan tahun kelulusan 2004, 

dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di MA Almaarif Singosari pada tahun 

2007. Pada tahun 2007, penulis melanjutkan studi S1 Keteknikan Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang melalui Program 

SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) dan menyelesaikan studi 

pendidikan Strata 1 pada tahun 2011. 

Pada masa pendidikannya, penulis aktif di beberapa organisasi antara lain 

di Korps Suka Rela Universitas Brawijaya (KSR-UB) dan Himpunan Mahasiswa 

Keteknikan Pertanian (HIMATETA). Penulis juga memiliki pengalaman magang 

di PT. Coca Cola Bottling Indonesia Pandaan. Selama menempuh pendidikan 

penulis juga menjadi  Kakak Asuh (2010) di Jurusan Keteknikan Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian dan Asisten praktikum di Laboratorium Teknik 

Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian pada mata kuliah Pindah Panas dan 

Thermodinamika (2009-2010). Penulis juga pernah terlibat di beberapa kepanitian 

besar dan mengikuti berbagai seminar, baik di tataran regional maupun nasional.  



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Ni’matul Izza 

NIM  : 0711020081 – 102 

Jurusan : Keteknikan Pertanian 

Fakultas : Teknologi Pertanian 

Judul             : Aplikasi Gelombang Ultrasonik pada Proses Pengolahan 

Biodiesel Berbahan Baku Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) 

Menyatakan bahwa, 

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. Apabila 

di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai 

hukum yang berlaku. 

 

 

Malang, Juli 2011 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

Ni’matul Izza 
NIM. 0711020081-102 
 



NI’MATUL IZZA. NIM : 0711020081-102. Aplikasi Gelombang Ultrasonik 
pada Proses Pengolahan Biodiesel Berbahan Baku Jarak Pagar (Jatropha 
curcas L.). SKRIPSI. 
Dosen Pembimbing 1 : La Choviya Hawa, STP. MP. 
 2 : Dr. Ir. Bambang Susilo, MSc. Agr 
 

RINGKASAN 
 

 Bahan bakar minyak bumi, adalah salah satu sumber energi utama yang 
digunakan di banyak negara di dunia saat ini. Kebutuhan akan bahan ini semakin 
meningkat, sedangkan ketersediaan bahan bakar minyak bumi terbatas dan 
sifatnya tidak terbarukan; sehingga diprediksikan kelak akan ada kelangkaan 
bahan bakar minyak. Penggunaannya di bidang industri dan transportasi dalam 
skala besar mendorong diperlukannya sumber energi alternatif baru. Minyak 
tumbuhan merupakan bahan yang potensial sebagai sumber energi terbarukan 
untuk dapat menghasilkan metil ester (biodiesel) sebagai bahan pengganti minyak 
diesel. 
 Tujuan dari penelitian ini, adalah: 1) Mengetahui pengaruh kombinasi 
besarnya frekuensi gelombang ultrasonik dengan waktu reaksi esterifikasi 
terhadap perubahan FFA minyak jarak, 2) Mengetahui mutu biodiesel berbahan 
baku minyak jarak sesuai dengan SNI, dan 3) Mengetahui yield biodiesel dari 
minyak jarak yang dibuat dengan teknologi gelombang ultrasonik. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental deskriptif dengan dua 
faktor, yaitu frekuensi yang terdiri atas frekuensi rendah (19.3 kHz) dan frekuensi 
tinggi (29.53 kHz) faktor kedua yaitu waktu reaksi esterifikasi yang terdiri atas 4 
level yaitu 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Proses esterifikasi 
dijalankan pada kondisi operasi 1 : 6 molar rasio minyak dan metanol, massa 
katalis H2SO4 1% dari berat minyak, volume minyak 200 ml dan kedalaman 
celup tanduk getar 2 cm. Kemudian proses transesterifikasi dijalankan untuk 
mereaksikan minyak hasil esterifikasi dengan metanol menjadi metil ester dan 
gliserol. Proses dijalankan pada kondisi operasi 1 : 6 molar rasio minyak dan 
metanol, massa KOH 1% dari massa minyak, dan waktu proses 5 menit. 

Hasil penelitian menunjukkan penurunan free fatty acid pada awal reaksi 
esterifikasi sampai 1.14 %, tetapi dengan bertambahnya waktu FFA kembali naik, 
tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Yield biodiesel terbesar yang diperoleh 
sebesar 98.58 % yaitu pada frekuensi rendah (19.3 kHz) dengan waktu reaksi 
esterifikasi 20 menit. Sedangkan konversi metil ester yang dihasilkan terbesar 
yaitu 96.67 % pada perlakuan frekuensi tinggi (29.53 kHz) dengan waktu reaksi 
15 menit. Hasil analisa sifat fisik metil ester yang dihasilkan untuk viskositas, 
densitas, dan titik nyala sudah memenuhi SNI dan standar internasional, 
sedangkan untuk titik tuang masih belum memenuhi standar internasional. 
 
 
Kata Kunci : Biodiesel, Gelombang Ultrasonik, Esterifikasi, 
Transesterifikasi, Free Fatty Acid (FFA) 
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SUMMARY 
 

Petroleum fuel is one of the main energy sources which are used in many 
countries in the world this time. The requirement of these materials is increasing 
while the availability of petroleum fuels is limited and it is not renewable 
therefore it has been predicted that the petroleum fuel will be scarce. The used of 
petroleum in industry and transportation in large scale urging on the need of the 
alternative energy sources. Vegetable oil is a potential material which is as 
renewable energy to be able to produce methyl esters (biodiesel) as a substitute of 
diesel fuel. 

The purposes of this research are 1) Determining the effect of combining 
ultrasonic wave frequency with esterification reaction time to FFA alteration in 
Jatropha oil, 2) Determining the quality of biodiesel which is made by jatropha oil 
in accordance with SNI, 3) Determining the biodiesel yield from jatropha oil 
which is made with ultrasonic waves technology. 

This research is using experimental descriptive method with two factors, 
namely the frequency which consists of low frequency (19.3 kHz) and high 
frequency (29.53 kHz). The second factor is the esterification reaction time that 
consists of 4 levels, there are 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, and 30 minutes. 
The process of esterification is running on the operating conditions of 1 : 6 molar 
ratio of oil and methanol with mass of H2SO4 is 1 % of mass oil, 200 ml volume 
of oil and 2 cm depth of vibrating horn immersion. Then the transesterification is 
run to reactions oil esterification with methanol into methyl esters and glyserol. 
The process is running on the operating conditions of 1 : 6 molar ratio of oil and 
methanol, 1 % KOH from mass of oil, and 5 minutes processing reaction time. 

The result shows at the beginning of reaction, FFA content is decreasing to 
1.14 %, but with additional time, it shows that the content of FFA is coming back, 
even though the increasing is not significant. The largest biodiesel yield is 
obtained by 98.58 %. It is happened at low frequency (19.3 kHz) with 20 minutes 
of esterification reaction time. The largest conversion of methyl ester is 96.67 %. 
It is happened at high frequency (29.53 kHz) with 15 minutes of esterification 
reaction time. The result of analyzing physical properties of methyl ester includes 
viscosity, density, and flash point which have been fulfilled by SNI and 
international standard. But the pour point of methyl ester is not suitable yet with 
International standard. 
 
Kata Kunci : Biodiesel, Ultrasonic Waves, Esterification, Transesterification, 
Free Fatty Acid (FFA) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan bakar minyak bumi adalah salah satu sumber energi utama yang 

banyak digunakan berbagai negara di dunia pada saat ini. Kebutuhan bahan bakar 

ini selalu meningkat, seiring dengan penggunaannya di bidang industri maupun 

transportasi. Ketersediaan bahan bakar minyak bumi terbatas dan sifatnya tidak 

terbarukan, sehingga diprediksikan akan ada kelangkaan bahan bakar minyak. 

Bahan bakar diesel adalah yang paling banyak digunakan di antara produk 

minyak bumi, karena penggunaannya yang cukup luas pada peralatan transportasi, 

pertanian, mesin-mesin yang besar di pabrik, dan juga generator listrik. Secara 

keseluruhan, konsumsi BBM selama tahun 2004 mencapai 61.7 juta kilo liter, 

dengan rincian 16.2 juta kilo liter premium; 11.7 juta kilo liter minyak tanah; 26.9 

juta kilo liter minyak solar; 1.1 juta kilo liter minyak diesel; dan 5.7 juta kilo liter 

minyak bakar (Nugroho, 2006). 

Salah satu jenis bahan bakar alternatif yang saat ini banyak dikembangkan 

adalah biodiesel. Penggunaan biodiesel memberikan banyak keuntungan (Tickell, 

2000), misalnya tidak perlu memodifikasi mesin, menghasilkan lebih sedikit emisi 

CO2, CO, SO2, karbon, dan hidrokarbon dibandingkan dengan bahan bakar diesel 

dari fraksi minyak bumi, tidak memperparah efek rumah kaca karena rantai 

karbon yang terlibat dalam siklus merupakan rantai karbon yang pendek, 

kandungan energinya mirip dengan bahan bakar minyak (sekitar 80% dari 

kandungan bahan bakar minyak), mempunyai angka setana lebih tinggi dari bahan 



bakar minyak, penyimpanannya mudah karena titik nyalanya tinggi, 

biodegradable, dan tidak beracun.  

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel adalah 

jarak pagar. Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas Linn) mempunyai potensi 

yang sangat besar untuk bahan baku biodiesel, karena selain menghasilkan 

minyak dengan produktivitas tinggi, tanaman ini juga mempunyai nilai ekonomi 

yang rendah karena merupakan tanaman nonpangan, dan mampu memproduksi 

banyak buah sepanjang tahun. Tanaman jarak juga memiliki kandungan minyak 

yang relatif besar sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

biodiesel. 

Umumnya, proses pengolahan minyak tanaman menjadi biodiesel 

membutuhkan waktu yang lama. Tetapi penelitian Susilo (2008) menunjukkan 

bahwa gelombang ultrasonik bisa digunakan untuk mengubah minyak sawit 

menjadi biodiesel dengan transesterifikasi yang dapat memperpendek waktu 

proses pembuatan biodiesel. Selain itu, penelitian Solikhah (2010), menunjukkan 

bahwa input energi yang digunakan dalam pengolahan biodiesel menggunakan 

gelombang ultrasonik lebih kecil dan laju reaksi berlangsung lebih cepat. 

Minyak jarak pagar mempunyai kandungan free fatty acid (FFA) yang 

tinggi, sehingga dalam proses pengolahannya harus melalui dua tahapan yaitu (1) 

esterifikasi dan (2) transesterifikasi. Sedangkan fokus penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh besarnya frekuensi gelombang ultrasonik yang dipakai 

dengan waktu reaksi esterifikasi terhadap perubahan kadar FFA minyak jarak. 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Atas dasar pemikiran diatas maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kombinasi besarnya frekuensi gelombang ultrasonik 

dan waktu reaksi esterifikasi terhadap kandungan FFA minyak jarak pagar? 

2. Bagaimana mutu biodiesel dari minyak jarak pagar yang dibuat dengan 

teknologi gelombang ultrasonik? 

3. Bagaimana yield biodiesel dari minyak jarak yang dibuat dengan teknologi 

gelombang ultrasonik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi besarnya frekuensi gelombang ultrasonik 

dengan waktu reaksi esterifikasi terhadap perubahan FFA minyak jarak. 

2. Mengetahui mutu biodiesel berbahan baku minyak jarak pagar sesuai SNI. 

3. Mengetahui yield biodiesel dari minyak jarak yang dibuat dengan teknologi 

gelombang ultrasonik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan metode pengolahan biodiesel dari jarak pagar yang 

terbaik menggunakan gelombang ultrasonik. 



2. Untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel dari minyak jarak pagar yang 

memenuhi spesifikasi biodiesel sesuai SNI 04-7182-2006 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini dibatasi : 

1. Penelitian ini tidak membahas tentang ekstraksi biji jarak sebelum 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. 

2. Faktor selain frekuensi gelombang ultrasonik dan waktu reaksi esterifikasi 

seperti geometri reaktor, kedalaman celup tanduk getar, dan volume bahan 

dibuat konstan untuk dikondisikan sebagai variabel terkontrol. 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Minyak Nabati dari Jarak Pagar 

 Penggunaan minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kedelai, minyak 

bunga matahari, minyak kacang tanah, dan minyak zaitun sebagai bahan bakar 

alternatif bagi mesin diesel telah dimulai sejak 9 dekade yang lalu. Seiring dengan 

berkurangnya cadangan minyak mentah secara drastis, penggunaan minyak nabati 

sebagai bahan bakar diesel sekali lagi diajukan di banyak negara (Widyastuti, 

2007). 

 Minyak nabati memiliki nilai kalor yang hampir sama dengan bahan bakar 

konvensional, namun penggunaan secara langsung sebagai bahan bakar masih 

menemui kendala. Minyak nabati memiliki viskositas dan titik pijar (flash point) 

jauh lebih besar dari minyak diesel, hal ini menghambat proses injeksi dan 

mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna. Penggunaan minyak nabati 

sebagai bahan bakar juga meninggalkan residu karbon pada injektor mesin 

(Sumangat dan Hidayat, 2008).  

 Upaya untuk mengurangi viskositas dan titik nyala minyak nabati antara lain 

dengan pengenceran minyak dengan pelarut, emulsifikasi, pirolisis, dan 

transesterifikasi. Proses transesterifikasi adalah cara yang paling banyak dilakukan 

karena tidak membutuhkan energi dan suhu yang tinggi. Reaksi ini akan 

menghasilkan metil atau etil ester, tergantung dengan jenis alkohol yang 

direaksikan. Metanol lebih banyak digunakan sebagai sumber alkohol karena 



rantainya lebih pendek, lebih polar dan harganya lebih murah dari alkohol lainnya 

(Ma dan Hanna, 1999). 

 Unsur pokok dari minyak nabati adalah trigliserida. Minyak nabati terdiri 

dari 90-98% trigliserida dan sejumlah kecil mono dan digliserida. Trigliserida 

adalah ester dari tiga asam lemak dan satu gliserol. Ini mengandung sejumlah 

besar oksigen pada strukturnya. Asam lemak berbeda-beda dalam hal panjang 

rantai karbonnya, dan dalam jumlah ikatan gandanya. Pada asam lemak pada 

umumnya ditemukan asam stearat, asam palmitat, asam oleat, asam linoleat, dan 

asam linolenat. Minyak nabati mengandung asam lemak bebas (umumnya 1 

sampai 5%), fosfilipid, fosfat, karoten, tokoferol, komponen sulfur dan sedikit air 

(Widyastuti, 2007). 

2.1.1 Minyak Jarak Pagar 

 Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan tanaman penghasil 

minyak. Bagian dari tanaman jarak pagar yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan biodiesel sebagai sumber bahan bakar minyak pengganti solar 

(diesel oil) adalah bijinya, yang kemudian diolah menjadi minyak melalui proses 

reaksi kimia (metanolisis/etanolisis) untuk menghasilkan biodiesel. Dalam 

aplikasinya, minyak jarak pagar dapat menggantikan minyak diesel untuk 

menggerakkan generator pembangkit listrik (Pranowo et al., 2006).   

Klasifikasi tumbuhan jarak pagar atau Jatropha curcas L. adalah sebagai 

berikut (Dadang, 2006): 

Kingdom :  Plantae 

Divisio  :  Spermatophyta 



Subdivisi :  Angiospermae 

Class  :  Dicotyledonae 

Ordo  :  Euphorbiales 

Famili               :  Euphorbiaceae 

Genus  :  Jatropha 

Spesies  :  Jatropha curcas L. 

 

Sumber : Dadang (2006) 
Gambar 1. Buah Jarak Pagar 

 
Salah satu pengganti bahan bakar konvensional dari minyak bumi adalah 

minyak nabati diantaranya adalah minyak jarak pagar (Jatropha curcas oil). 

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan tanaman yang mulai 

dibudidayakan di Indonesia dengan target areal budidaya seluas 2,4 juta hektar 

pada tahun 2025. Minyak jarak pagar dapat dijadikan bahan bakar alternatif yang 

mudah diakses masyarakat terpencil dengan harga yang kompetitif di waktu yang 

akan datang, dengan demikian akan mendorong kemandirian masyarakat, baik 

secara ekonomi maupun sosial untuk menjadikan minyak jatropha sebagai 

sumber pendapatan, dan menghemat devisa dalam jumlah yang cukup besar 

(Pranowo et al., 2006). 



 Minyak jarak pagar mempunyai warna kuning terang dan mempunyai 

bilangan iodin yang tinggi (sekitar 105,2 mg iodin/g), yang menunjukkan 

tingginya hidrokarbon tak jenuh. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji komposisi 

asam lemak minyak jarak pagar. Jenis asam lemak minyak jarak pagar mirip 

dengan jenis minyak lainnya, namun kandungan asam oleat dan linoleatnya 

berkisar 80%. Struktur dan komposisi kimianya menyebabkan minyak jarak pagar 

lebih disukai sebagai pengganti CPO pada aplikasi non pangan (Widyastuti, 

2007). 

2.1.2 Komposisi Minyak Jarak Pagar 

 Asam lemak yang paling banyak terkandung dalam minyak biji jarak pagar  

adalah asam oleat, asam linoleat, asam palmitat, dan asam stereat (Akbar et al., 

2009). Berikut ini adalah Tabel komposisi asam lemak dari minyak jarak pagar. 

Tabel 1. Komposisi Asam Lemak Minyak Jarak Pagar 
 

Asam Lemak Formula Struktur wt % 
Miristat C14H28O2 14 : 0 0-0.1 
Palmitat C16H32O2 16 : 0 14.1-15.3 
Palmitoleat C16H30O2 16 : 1 0-1.3 
Stereat C18H36O2 18 : 0 3.7-9.8 
Oleat C18H34O2 18 : 1 34.3-45.8 
Linoleat C18H32O2 18 : 2 29.0-44.2 
Linolenat C18H30O2 18 : 3 0-0.3 
Arachidat C20H40O2 20 : 0 0-0.3 
Behenat C22H44O2 22 : 0 0-0.2 

Sumber : Gubitz et al. (1999) 
 
 Hasil penelitian Sumangat dan Hidayat (2008), metil ester yang dihasilkan 

dari minyak jarak pagar dengan proses transesterifikasi satu tahap mempunyai 

kandungan asam lemak antara lain metil palmitat 18.93%, metil palmitoleat 

1.11%, metil oleat 47.46%, metil linoleat 32.20% dan metil linolenat 0.30%. 



Sedangkan metil ester dengan minyak jarak pagar dengan proses transesterifikasi 

dua tahap mempunyai kandungan asam lemak yang tidak jauh berbeda dengan 

metil ester yang dihasilkan dengan satu tahap yaitu kandungan metil palmitat 

18.65%, metil palmitoleat 1.09%, metil oleat 47.09%, metil linoleat 32.53%, dan 

metil linolenat 0.26%. 

2.1.3 Sifat Fisiko Kimia Minyak Jarak Pagar 

 Struktur kimia dari minyak jarak pagar terdiri dari trigliserida dengan rantai 

asam lemak yang lurus (tidak bercabang), dengan atau tanpa rantai karbon tak 

jenuh, mirip dengan CPO.  

 

Gambar 2. Struktur Kimia Minyak Jarak Pagar 

 Beberapa parameter sifat fisika dan kimia minyak jarak pagar dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Parameter Sifat Kimia dan Fisika Minyak Jarak Pagar 
Parameter Minyak Jarak Pagar 

Densitas pada 15°C (g cm-3) 0.920 
Viskositas pada 30°C (cSt) 52 
Titik nyala (°C) 240 
Bilangan netralisasi (mg KOH g-1) 0.92 
Air %m/m 0.07 
Trigliserida %m/m 97.3 
Sumber : Gubitz et al., (1999) 

 
2.1.4 Kandungan Asam Lemak Bebas 

Menurut Berchmans dan Hirata (2007), dalam banyak kasus, minyak jarak 

murni akan memburuk secara bertahap karena penanganan dan kondisi 



penyimpanan yang tidak tepat. Penanganan yang tidak tepat menyebabkan 

peningkatan kadar air pada minyak jarak murni. Selain itu minyak yang dibiarkan 

terbuka dan kontak langsung dengan udara dan sinar matahari akan mengalami 

peningkatan FFA yang signifikan diatas 1 %. Kandungan FFA pada minyak jarak 

bisa bermacam-macam tergantung varietas dan kualitas bahan bakunya. 

Free fatty acid (FFA) dan kandungan air berpengaruh signifikan pada 

transesterifikasi gliserid dengan alkohol yang menggunakan katalis (Goodroom, 

2002). Kandungan FFA yang tinggi (> 2%) akan menyebabkan terbentuknya 

sabun dan pemisahan produk akan menjadi sangat sulit, sehingga hasil rendemen 

biodiesel rendah. Sebagai alternatif, dapat dilakukan proses esterifikasi dengan 

katalis asam terlebih dahulu untuk meningkatkan rendemen biodiesel (Crabbe et 

al., 2001). 

Hasil penelitian Berchmans dan Hirata (2008) yang membandingkan 

kandungan FFA beberapa minyak tanaman menunjukkan hasil bahwa kandungan 

FFA minyak jarak (CJCO) adalah sebesar 14.9%, minyak kelapa sawit (CPO) 

6.1% , dan minyak kelapa (NCO) 1.2%.  

 

2.2  Bahan Bakar Diesel 

 Bahan bakar diesel tersusun atas ratusan rantai hidrokarbon yang berbeda, 

yaitu pada rentang 12 sampai 18 rantai karbon, didapat pada fraksi distilasi 25°- 

370°C. Standar sifat-sifat bahan bakar diesel dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
 
 
 



Tabel 3. Standar ASTM Untuk Bahan Bakar Biodiesel 

 
 

Adapun jenis-jenis bahan bakar diesel yang diproduksi PERTAMINA dan 

diperdagangkan di Indonesia yaitu: 

2.2.1 Minyak Solar 

Minyak solar adalah bahan bakar jenis distilat yang digunakan untuk mesin 

‘compression ignition’ (pada mesin diesel udara yang dikompresi pada langkah 

induksi sehingga menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat 

membakar solar yang disemprotkan oleh injektor). Penggunaan minyak solar pada 

umumnya untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel putaran tinggi (>1000 

rpm), yang juga dapat dipergunakan sebagai bahan bakar pada pembakaran 

langsung dalam dapur-dapur kecil, dimana diinginkan pembakaran yang bersih. 



Minyak solar disebut juga Gas Oil, Automotive Diesel Oil (ADO) atau High 

Speed Diesel (HSD). 

2.2.2 Minyak Diesel 

Minyak diesel adalah bahan bakar jenis distilat yang mengandung fraksi-

fraksi berat atau merupakan campuran dari distilat fraksi ringan dan fraksi berat 

(Residual Fuel Oil) yang biasa disebut juga Industrial Diesel Oil (IDO) atau 

Marine Diesel Fuel (MDF). 

2.2.3 Minyak Bakar 

Minyak bakar adalah bahan bakar dari jenis minyak distilat tetapi dari jenis 

residu dan berwarna hitam gelap yang biasa disebut juga Marine Fuel Oil (MFO). 

Minyak bakar lebih kental dari pada minyak diesel dan mempunyai titik tuang 

(pour point) yang lebih tinggi dari pada minyak diesel. Umumnya digunakan 

untuk bahan bakar mesin diesel dengan putaran rendah (<300 rpm). Misalnya 

untuk bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur-dapur industri besar 

dan pembangkit listrik tenaga uap. 

Menurut Direktorat PPDN PERTAMINA (1998) karakteristik bahan bakar 

diesel yang sangat mempengaruhi mesin meliputi: 

a. Densitas (Density) 

Densitas dari minyak adalah perbandingan berat minyak per unit volume 

(kg/m3 atau lb/ft3). Minyak dengan densitas tinggi tergolong dalam minyak 

berat, sedangkan minyak dengan densitas rendah tergolong minyak ringan. 

Hal ini karena minyak sebagian besar tersusun atas karbon dan hidrogen. 

Dengan demikian perbandingan karbon dan hidrogen mempengaruhi 



densitas. Pengukuran densitas juga berhubungan erat dengan kalori atau 

panas yang dihasilkan suatu bahan bakar. Semakin tinggi densitas minyak, 

maka nilai kalorinya semakin rendah. 

b. Viskositas Kinematik (Kinematic Viscosity) 

Viskositas adalah suatu angka yang menyatakan besarnya perlawanan atau 

hambatan dari suatu bahan cair untuk mengalir atau ukuran besarnya 

tahanan geser dari bahan cair. Makin tinggi viskositas minyak akan makin 

kental dan lebih sulit mengalir, demikian sebaliknya makin rendah 

viskositas minyak akan makin encer dan lebih mudah minyak itu mengalir. 

Cara mengukur besarnya viskositas tergantung pada alat viskometer yang 

digunakan, dan hasilnya (besarnya viskositas) yang didapat harus 

dibubuhkan nama viskometer yang digunakan serta temperatur minyak 

pada saat pengukuran. Viskositas bahan bakar minyak sangat penting 

artinya, terutama bagi mesin-mesin diesel maupun ketel-ketel uap. Karena 

viskositas minyak sangat berkaitan dengan suplai konsumsi bahan bakar 

kedalam ruang bakar dan juga sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan 

proses pengkabutan (atomizing) bahan bakar melalui injektor. 

c. Titik Nyala (Flash Point) 

Titik nyala adalah suatu angka yang menyatakan suhu terendah dari bahan 

bakar minyak dimana akan timbul penyalaan api sesaat, apabila pada 

permukaan minyak tersebut didekatkan pada nyala api. Titik nyala ini 

diperlukan sehubungan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan 

mengenai keamanan (safety) dari penimbunan minyak dan pengangkutan 



bahan bakar minyak terhadap bahaya kebakaran. Titik nyala ini tidak 

mempunyai pengaruh besar dalam persyaratan pemakaian bahan bakar 

minyak untuk mesin diesel atau ketel uap. Bahan bakar minyak yang 

mempunyai titik nyala rendah, berbahaya dalam penyimpanan dan 

penanganan. Titik nyala minimum untuk minyak solar adalah 1000C. 

d. Titik Tuang (Pour Point) 

Titik tuang adalah suatu angka yang menyatakan suhu terendah dari bahan 

bakar minyak sehingga minyak tersebut masih dapat mengalir apabila 

didinginkan pada kondisi tertentu karena gaya gravitasi. Titik tuang ini 

diperlukan sehubungan dengan adanya persyaratan praktis dari prosedur 

penimbunan dan pemakaian dari bahan bakar minyak. Hal ini dikarenakan 

bahan bakar minyak sering sulit untuk dipompa, apabila suhunya telah 

dibawah titik tuangnya. Titik tuang juga penting untuk menstart dingin 

mesin dan untuk menangani minyak dalam mesin maupun saat 

penyimpanan.  

e. Angka Cetana (Cetane Index) 

Angka cetana menunjukkan kualitas pembakaran dari bahan bakar mesin 

diesel, yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ‘diesel knock’ atau 

suara pukulan didalam ruang bakar mesin diesel. Angka cetana juga 

menunjukkan persentase cetana didalam bahan bakar yang berupa 

campuran n-cetana (n-C16 H34) dan α-methyl-napthalene. N-cetana adalah 

hidrokarbon rantai lurus yang sangat mudah terbakar secara sendiri dan 

karenanya diberi angka cetana 100, sedangkan α-methyl-napthalene adalah 



suatu hidrokarbon aromatik bercincin ganda yang sukar terbakar dan 

karenanya diberi angka nol. Angka cetana juga dapat ditentukan oleh 

cetane index yang dilakukan dengan cara perhitungan berdasarkan 

temperatur distilasi pada recovery 50% volume dan densitas dari minyak 

solar pada 150C. Dari distilasi tersebut juga dapat diketahui sifat 

kemudahan menguap suatu BBM yang disebut IBP (Initial Boiling Point) 

yaitu pembacaan termometer pada waktu tetesan kondesat pertama 

menetes.  

f. Kandungan Sulfur (Sulphur Content) 

Semua bahan bakar minyak mengandung belerang/sulfur dalam jumlah 

yang sangat kecil. Walaupun demikian, berhubung keberadaan belerang 

ini tidak diharapkan karena sifatnya merusak, maka pembatasan dari 

jumlah kandungan belerang dalam bahan bakar minyak adalah sangat 

penting didalam spesifikasi bahan bakar minyak. Hal ini disebabkan 

karena proses pembakaran belerang ini teroksidasi oleh oksigen menjadi 

belerang dioksida (SO2) dan belerang trioksida (SO3).  

 

2.3 Biodiesel 

 Biodiesel merupakan sumber energi alternatif pengganti solar yang terbuat 

dari minyak tumbuhan atau lemak hewan. Biodiesel diperoleh dari reaksi minyak 

tanaman (trigliserida) dengan alkohol yang menggunakan katalis basa pada suhu 

dan komposisi tertentu, sehingga di hasilkan dua zat yang disebut alkil ester  



(umumnya  metil ester  atau sering disebut biodiesel) dan gliserol. Proses reaksi 

ini disebut transesterifikasi (Zhang et al., 2003).  

 Biodiesel sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel menjadi semakin 

penting karena berkurangnya cadangan minyak bumi dan konsekuensi gas buang 

dari bahan bakar minyak bumi. Biodiesel yang terbuat dari sumber bahan 

terbarukan, terdiri atas alkyl ester dan asam lemak. Sebagai calon bahan bakar 

masa depan, biodiesel harus bersaing secara ekonomi dengan minyak diesel 

petroleum. Salah satu cara untuk mengurangi biaya produksi biodiesel adalah 

dengan menggunakan bahan baku yang murah yang mengandung asam lemak 

misalkan minyak yang tidak dapat dimakan, minyak hewan, minyak bekas dan 

produk samping dari minyak sayuran (Berchmans dan Hirata, 2008). 

 Menurut Khan (2002), biodiesel merupakan bahan bakar dengan 

pembakaran yang bersih dibandingkan dengan bahan bakar diesel dan sesuai 

untuk dijadikan sebagai pengganti bahan bakar diesel. Biodiesel terbuat dari 

bahan baku yang tidak beracun, biodegradable, dan dari sumber yang dapat 

diperbaharui seperti minyak goreng atau minyak hewani yang telah digunakan 

maupun yang belum digunakan. 

 Biodiesel termasuk bahan bakar diesel yang terbakar dengan sempurna, 

dihasilkan dari beberapa minyak nabati pengganti minyak bumi. Vicente dkk., 

(2006) juga mendefinisikan biodiesel sebagai metil ester yang diproduksi dari 

minyak tumbuhan atau hewan dan memenuhi kualitas untuk digunakan sebagai 

bahan bakar di dalam mesin diesel. Selanjutnya Soeradjaja (2005) mendefinisikan 

minyak lemak mentah sebagai minyak yang didapatkan langsung dari pemerahan 



atau pengempaan biji sumber minyak  (oilseed), yang kemudian disaring dan 

dikeringkan (untuk mengurangi kadar air). Minyak lemak mentah yang diproses 

lanjut guna menghilangkan kadar fosfor  (degumming)  dan asam-asam lemak 

bebas (dengan netralisasi dan steam refining) disebut dengan refined fatty oil atau 

straigth vegetable oil (SVO) (Soeradjaja, 2005). SVO inilah yang kemudian 

dipakai sebagai bahan untuk memproduksi biodiesel atau metil ester asam lemak. 

Biodiesel terdiri dari metil ester minyak nabati, di mana rantai hidrokarbon 

trigliserida dari minyak nabati mentah diubah secara kimia menjadi ester asam 

lemak. Ini dihasilkan dari reaksi transesterifikasi, yaitu reaksi antara alkohol 

dengan minyak untuk melepaskan tiga rantai ester dan gliserin dari tiap triliserida. 

(Von Wedel, 1999). Campuran tersebut meninggalkan gliserol di lapisan bawah 

dan biodiesel di lapisan atas. Gliserol selanjutnya dapat dimurnikan untuk dijual 

kepada industri kosmetika ataupun farmasi.  

 Dibanding bahan bakar solar, biodiesel memiliki beberapa keunggulan, yaitu 

(Susilo, 2006) : 

1.  Biodiesel diproduksi dari bahan yang dapat diperbaharui 

2.  Biodiesel mempunyi nilai cetane yang tinggi dan bebas sulfur 

3.  Ramah lingkungan karena tidak ada emisi SOx 

4.  Menurunkan keausan ruang piston karena sifat pelumasan bahan bakar yang 

bagus (kemampuan untuk melumasi mesin dan sistem bahan bakar). 

5. Aman dalam penyimpanan dan transportasi karena tidak mengandung racun. 

Biodiesel tidak mudah terbakar karena memiliki titik bakar yang relatif tinggi. 

6. Meningkatkan nilai produk pertanian  



7. Memungkinkan diproduksi dalam skala kecil menengah sehingga bisa 

diproduksi di pedesaan. 

8. Menurunkan ketergantungan suplai minyak dari negara asing dan fluktuasi 

harga. 

9. Biodegradable : jauh lebih mudah terurai oleh mikroorganisme dibandingkan 

minyak mineral. Pencemaran akibat tumpahnya biodiesel pada tanah dan air 

bisa teratasi secara alami. 

 Biodiesel memiliki banyak sifat-sifat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

bahan bakar pengganti solar yang baik. Oleh karena itu ditetapkan Standar 

Nasional Indonesia untuk biodiesel seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Syarat mutu Biodiesel Ester Alkyl 

 
Sumber : SNI Biodiesel 04-7182-2006 

Maks. 0,30 



 

 

 

2.4 Proses Pembuatan Biodiesel 

2.4.1 Proses Esterifikasi  

 Proses esterifikasi berbeda dengan reaksi transesterifikasi antara trigliserida 

(TG) dan metanol. Walaupun keduanya menghasilkan ester akan tetapi, reaksi ini 

berjalan secara berantai untuk memotong ketiga gugus karboksil pada rantai TG. 

Masing-masing tahapnya hanya menghasilkan satu mol FFA dan parsial gliserida 

(digliserida dan monogliserida) (Ma dkk., 1999). Reaksi esterifikasi dari asam 

lemak menjadi metil ester adalah : 

RCOOH  +  CH3OH    RCOOCH3  +  H2O 
     Asam Lemak           Metanol           Metil Ester            Air 
  

Masalah yang timbul pada proses pengolahan minyak jarak pagar (CJCO) 

dengan kandungan free fatty acid (FFA) yang tinggi adalah FFA tidak dapat 

terkonversi menjadi metil ester asam lemak (FAME) dengan katalis basa karena 

pembentukan garam asam lemak (sabun). Adanya sabun dapat mencegah 

pemisahan antara lapisan metil ester dan gliserol. Untuk mengatasi masalah ini, 

metode alternatif yang digunakan adalah dengan menggunakan katalis asam yang 

dapat mengubah FFA menjadi metil ester. Ketika reaksi esterifikasi berhenti akan 

menghasilkan produk samping yaitu terbentuknya air (Canakci and Van Greppen, 

1999). Oleh karena itu dilakukan dua langkah proses dalam mengkonversi CJCO 

menjadi metil ester yaitu proses esterifikasi dengan katalis asam dan 

transesterifikasi dengan katalis basa. 



 Tujuan dari tahap esterifikasi adalah untuk mengurangi jumlah free fatty 

acid (FFA) atau bilangan asam dari minyak jarak pagar (CJCO). Faktor yang 

penting yang mempengaruhi bilangan asam pada proses transesterifikasi adalah 

perbandingan molar rasio alkohol dengan minyak, perbandingan molar rasio 

katalis asam dan minyak, suhu reaksi, dan waktu reaksi. Untuk mendapatkan 

konversi FFA menjadi metil ester yang maksimal pada beberapa minyak nabati 

dapat dilakukan dengan suhu reaksi 50°C, waktu reaksi 1 jam, dan perbandingan 

molar rasio katalis asam (H2SO4) dengan minyak adalah 1 % w/w (Ghadge and 

Raheman, 2005; Veljkovic´ et al., 2006). 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada reaksi esterifikasi antara lain : 

a. Waktu Reaksi 

Semakin lama waktu reaksi maka kemungkinan kontak antar zat semakin 

besar sehingga akan menghasilkan konversi yang besar. Jika kesetimbangan 

reaksi sudah tercapai maka dengan bertambahnya waktu reaksi tidak akan 

menguntungkan karena tidak memperbesar hasil. 

b. Pengadukan 

Pengadukan akan menambah frekuensi tumbukan antara molekul zat 

pereaksi dengan zat yang bereaksi, sehingga mempercepat reaksi dan reaksi 

terjadi sempurna. Sesuai dengan persamaan Archenius :  

k = A e(-Ea/RT)  

dimana,  T = Suhu absolut ( ºC)  

 R = Konstanta gas umum (cal/gmol K)  

 E = Tenaga aktivasi (cal/gmol)  



 A = Faktor tumbukan (t-1)  

 k = Konstanta kecepatan reaksi (t-1)  

Semakin besar tumbukan maka semakin besar pula harga konstanta kecepatan 

reaksi. Sehingga dalam hal ini pengadukan sangat penting mengingat larutan 

minyak katalis metanol merupakan larutan yang immiscible. 

c. Katalisator 

Katalisator berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi pada suatu reaksi 

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

reaksi esterifikasi yang sudah dilakukan biasanya menggunakan konsentrasi 

katalis antara 1 - 4 % berat sampai 10 % berat campuran pereaksi (Mc Ketta, 

1978). 

d. Suhu Reaksi 

Semakin tinggi suhu yang dioperasikan maka semakin banyak konversi 

yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan persamaan Archenius. Bila suhu naik maka 

harga k makin besar sehingga reaksi berjalan cepat dan hasil konversi makin 

besar. 

2.4.2 Proses Transesterifikasi 

 Proses transesterifikasi pada minyak tanaman adalah proses reaksi 

trigliserida dengan alkohol menghasilkan 3 molekul ester dan 1 molekul gliserol. 

Proses reaksi tersebut sebagaimana Gambar 3. Transesterifikasi minyak tanaman 

menjadi ester merupakan proses yang biasa digunakan dalam proses pengolahan 

biodiesel. Reaksi ini terjadi dengan perantara katalisator (Peterson, 1986) berupa 

natrium hidroksida atau kalium hidroksida (Bockisch dan Heiman., 1976) atau 



juga bisa berlangsung pada suasana asam (Fasenden dan Fessenden, 1997). Reaksi 

transesterifikasi trigliserida menjadi metil ester adalah : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Reaksi Dasar Transesterifikasi 
 

 Transesterifikasi juga menggunakan katalis dalam reaksinya. Tanpa adanya 

katalis, konversi yang dihasilkan maksimum namun reaksi berjalan dengan lambat 

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

adalah katalis basa, karena katalis ini dapat mempercepat reaksi. 

Reaksi transesterifikasi sebenarnya berlangsung dalam 3 tahap yaitu sebagai 

berikut: 

 

Tahapan reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel selalu menginginkan 

agar didapatkan produk biodiesel dengan jumlah yang maksimum. Beberapa 

kondisi reaksi yang mempengaruhi konversi serta perolehan biodiesel melalui 

transesterifikasi adalah sebagai berikut (Freedman, 1984): 



 

 

a. Pengaruh air dan asam lemak bebas 

Minyak nabati yang akan ditransesterifikasi harus memiliki angka asam 

yang lebih kecil dari 1. Banyak peneliti yang menyarankan agar kandungan asam 

lemak bebas lebih kecil dari 0.5% (<0.5%). Selain itu, semua bahan yang akan 

digunakan harus bebas dari air. Karena air akan bereaksi dengan katalis, sehingga 

jumlah katalis menjadi berkurang. Katalis harus terhindar dari kontak dengan 

udara agar tidak mengalami reaksi dengan uap air dan karbondioksida. 

b. Pengaruh perbandingan molar alkohol dengan bahan mentah 

Secara stoikiometri, jumlah alkohol yang dibutuhkan untuk reaksi adalah 3 

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

gliserol. Perbandingan alkohol dengan minyak nabati 4,8:1 dapat menghasilkan 

konversi 98% (Bradshaw and Meuly, 1944). Secara umum ditunjukkan bahwa 

semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi yang diperoleh 

juga akan semakin bertambah. Pada rasio molar 6:1, setelah 1 jam konversi yang 

dihasilkan adalah 98-99%, sedangkan pada 3:1 adalah 74-89%. Nilai 

perbandingan yang terbaik adalah 6 : 1 karena dapat memberikan konversi yang 

maksimum. 

c. Pengaruh jenis alkohol 

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

dibandingkan dengan menggunakan etanol atau butanol. 

d. Pengaruh jenis katalis 



Alkali katalis (katalis basa) akan mempercepat reaksi transesterifikasi bila 

dibandingkan dengan katalis asam. Katalis basa yang paling populer untuk reaksi 

transesterifikasi adalah natrium hidroksida (NaOH), kalium hidroksida (KOH), 

natrium metoksida (NaOCH3), dan kalium metoksida (KOCH3). Katalis sejati 

bagi reaksi sebenarnya adalah ion metilat (metoksida). Reaksi transesterifikasi 

akan menghasilkan konversi yang maksimum dengan jumlah katalis 0,5-1,5%-b 

minyak nabati. Jumlah katalis yang efektif untuk reaksi adalah 0,5%-b minyak 

nabati untuk natrium metoksida dan 1%-b minyak nabati untuk kalium hidroksida. 

e. Metanolisis Crude dan Refined Minyak Nabati 

Perolehan metil ester akan lebih tinggi jika menggunakan minyak nabati 

refined. Namun apabila produk metil ester akan digunakan sebagai bahan bakar 

mesin diesel, cukup digunakan bahan baku berupa minyak yang telah dihilangkan 

getahnya dan disaring. 

f. Pengaruh temperatur 

Reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada temperatur 30 - 65° C (titik 

didih methanol sekitar 65° C). Semakin tinggi temperatur, konversi yang 

diperoleh akan semakin tinggi untuk waktu yang lebih singkat. 

2.4.3 Pencucian Biodiesel 

Biodiesel setelah melalui proses transesterifikasi harus dicuci untuk 

menghilangkan sisa alkohol, gliserin, katalis, sabun dan kotoran lainnya. Menurut 

Hill (2002), ada tiga cara untuk pencucian biodiesel, yaitu mix washing, bubble 

washing, dan mist washing. 



Pencucian dengan air dimaksudkan untuk melarutkan katalis ke dalam air. 

Katalis lebih mudah larut di dalam air dibandingkan dengan ester. Penggunaan air 

yang normal adalah dengan perbandingan volume 1:1 disertai dengan pengadukan 

atau bisa menggunakan aerator (Susilo, 2006). 

2.4.4 Pengeringan Biodiesel 

Biodiesel setelah melalui proses pencucian melewati tahap berikutnya yaitu 

pengeringan. Air yang masih bercampur dengan biodiesel menyebabkan warna 

yang dihasilkan agak keruh. Pengeringan dilakukan dengan cara menguapkan sisa 

endapan air. Sebenarnya tidak sepenuhnya kering, walaupun telah dilakukan 

pengeringan biodiesel akan selalu menghisap air dari udara antara 1200 dan 1500 

ppm. Biodiesel tersebut akan jernih dengan sendirinya setelah sehari sampai 

seminggu. Meletakkan dibawah sinar matahari akan sangat membantu atau 

dipanaskan pada suhu 45-50 °C dan dibiarkan dingin dalam wadah tertutup (Kac, 

2001). 

Tahap terakhir pemurnian biodiesel adalah pengeringan yaitu menguapkan 

air yang masih terkandung di dalam ester guna menurunkan kadar air biodiesel. 

Pengeringan dengan suhu 55 °C selama 60 menit pada tekanan atmosfir, ini bisa 

menurunkan kadar air biodiesel hingga 0.027 %w. Penggunaan evaporator vakum 

-70 cm Hg suhu 55°C selama 60 menit mampu menurunkan kadar air biodiesel 

hingga 0.01%w (Susilo, 2006). 

 

2.5 Gelombang Ultrasonik 



Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal dengan 

frekuensi di atas 20 kHz. Gelombang ini dapat merambat dalam medium padat, 

cair dan gas, hal disebabkan karena gelombang ultrasonik merupakan rambatan 

energi dan momentum mekanik sehingga merambat sebagai interaksi dengan 

molekul dan sifat inersia medium yang dilaluinya (Bueche, 1986). 

Karakteristik gelombang ultrasonik yang melalui medium mengakibatkan 

getaran partikel dengan medium amplitudo sejajar dengan arah rambat secara 

longitudinal sehingga menyebabkan partikel medium membentuk rapatan (strain) 

dan tegangan (stress). Proses kontinyu yang menyebabkan terjadinya rapatan dan 

regangan di dalam medium disebabkan oleh getaran partikel secara periodik 

selama gelombang ultrasonik melaluinya (Resnick dan Halliday , 1992). 

Gelombang ultrasonik yang dirambatkan pada cairan akan menimbulkan 

suatu efek yang disebut kavitasi akustik. Tekanan cairan akan meningkat pada 

saat amplitudo positif dirambatkan dan tekanan menurun (rarefaction) pada saat 

amplitudo negatif disalurkan. Perubahan tekanan secara simultan dengan 

frekuensi tinggi dari tanduk getar ultrasonik direaksi lambat oleh cairan sehingga 

timbul gelembung mikro (micro buble). Gelembung tersebut mengembang dan 

mengempis tidak stabil dengan laju pengembangan lebih besar dibandingkan laju 

pengempisan sehingga diameter gelembung tumbuh membesar hingga pecah 

(Kuldiloke, 2002). 

Menurut Gogate et al. (2006), alat braun sonic 2000 merupakan pemancar 

gelombang dengan bentuk getaran sonic dengan frekuensi yang tinggi. Ada dua 

frekuensi yang dihasilkan yaitu frekuensi level bawah yang besarnya 19.3 kHz 



yang biasanya digunakan untuk pengolahan sayur-sayuran. Sedangkan frekuensi 

yang satu yaitu frekuensi level atas yang besarnya 29,5 kHz biasanya digunakan 

pada proses bahan cair seperti susu dan juice. 

Konfigurasi reaktor gelombang ultrasonik dikenal beberapa macam 

diantaranya adalah sistem tanduk getar, sistem bath, sistem rambatan frekuensi 

ganda, sistem rambatan frekuensi tripel, sistem bath dengan getaran longitudinal, 

homoginizer tekanan tinggi, homoginizer kecepatan tinggi dan plat oriffice 

(Gogate et al., 2006). 

Secara sistematik pembangkit gelombang ultrasonik sistem tanduk getar 

sebagaimana Gambar 4, Gelombang yang ditransmisikan berkisar antara frekuensi 

16 kHz sampai dengan 30 kHz dengan daya hingga 240 W. Luas penampang 

iradiasi tergantung dari kedalaman celup tanduk getar dan bisa digunakan untuk 

mengatur intensitas iradiasi. Konfigurasi ultrasonik sistem tanduk getar ini cocok 

untuk skala laboratorium dan bisa digunakan untuk kebutuhan merusak jaringan 

sel tanaman, homogenisasi dan juga untuk proses-proses percepatan reaksi kimia 

(Gogate et al., 2006). 

Peralatan ultrasonik sistem tanduk getar terdiri dari generator pembangkit 

gelombang, tanduk getar, pengatur frekuensi, pengatur amplitudo, dan tanduk 

getar. Penyangga tanduk getar bisa menggunakan rangka atau statif. Efisiensi 

pembangkit gelombang ultrasonik jenis ini paling rendah dibandingkan jenis lain 

yang telah berkembang. Efisiensi rambatan energi dari tanduk getar ke cairan 

terhadap input total energi berkisar 7.6 % (Gogate et al., 2006). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema Piranti Ultrasonik Sistem Tanduk Getar 

Generator Ultrasonik 

Pengatur Amplitudo 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat 

 Penelitian dilakukan 1) di Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan Hasil 

Pertanian dan Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri Jurusan 

Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 

Malang. Analisa kandungan FFA (free fatty acid) dilakukan 2) di Laboratorium 

Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya, Malang. Analisa kuantitatif 

kandungan fatty acid methyl ester (FAME) 3) di Laboratorium Unit Produksi 

Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri, Malang, dan pengujian viskositas dan 

densitas serta titik nyala dilakukan di 4) Laboratorium Produksi Unit Pelumas PT. 

Pertamina Tanjung Perak, Surabaya. 

3.1.2 Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2010 – Mei 2011.  

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

1.  Braun Sonic 2000 

 Digunakan untuk membangkitkan gelombang ultrasonik. Spesifikasi braun 

sonic 2000 dapat dilihat di Lampiran 2. 

2.  Timbangan Digital PM460 



 Digunakan untuk mengukur massa katalis basa (KOH). 

3. Timer 

Berfungsi sebagai alat penghitung waktu proses esterifikasi dan 

transesterifikasi. 

4. Wadah Penampung (Botol) 

Digunakan untuk menampung hasil dari proses esterifikasi dan 

transesterifikasi. 

5. Gelas Ukur 

Digunakan untuk mengukur volume bahan (minyak jarak dan metanol) serta 

mengukur volume hasil (ester dan gliserol). 

6. Hot Plate/ Stirrer HP220 

Digunakan untuk proses pengeringan metil ester sehingga dihasilkan 

biodiesel murni. Spesifikasi Hotplate / Stirrer dapat dilihat pada Lampiran 

2. 

7.  Sentrifuge 

 Berfungsi untuk mempercepat proses pemisahan antara ester dan gliserol. 

Kecepatan sentrifugasi adalah 5000 rpm selama 3 menit. Spesifikasi 

sentrifuge dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini, antara lain : 

1. Minyak Jarak 

 Minyak jarak yang dipakai diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman 

Tembakau dan Serat, Karangploso, Malang. 



 

2. Metanol 

 Metanol yang dipakai adalah metanol dengan kadar ± 95 %. Adanya 

Methanol dengan kadar tinggi maka proses esterifikasi dan transesterifikasi 

akan dapat berjalan sempurna. Metanol diperoleh dari laboratorium kimia 

Panadia Corp. 

3. Katalis Asam 

 Katalis asam yang digunakan adalah asam sulfat (H2SO4) karena merupakan 

asam kuat yang sifatnya sangat reaktif. Digunakan sebagai katalis dalam 

proses esterifikasi minyak jarak. H2SO4 diperoleh dari laboratorium kimia 

Panadia Corp. 

4. Katalis Basa 

Katalis basa yang digunakan adalah Potasium hidroksida (KOH) karena 

merupakan katalis basa kuat sehingga sifatnya sangat reaktif dan dapat 

bereaksi secara cepat. KOH ini diperoleh dari Laboratorium kimia Panadia 

Corp. 

5. Aquades 

Digunakan dalam proses pencucian. Aquades ini diperoleh dari laboratorium 

kimia Panadia Corp. 

 

3.3 Metode Pelaksanaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 

melakukan analisis pengaruh frekuensi dan waktu reaksi esterifikasi dengan 



gelombang ultrasonik terhadap penurunan kadar FFA (free fatty acid) pada 

minyak jarak, serta pengaruhnya terhadap produk akhir biodiesel setelah proses 

transesterifikasi. Secara rinci penelitian esterifikasi minyak jarak dengan variasi 

perlakuan disusun pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kombinasi Perlakuan Percobaan 
       W 
F W1 W2 W3 W4 

F1 F1W1 F1W2 F1W3 F1W4 
F2 F2W1 F2W2 F2W3 F2W4 

 

Keterangan : 

Faktor Pertama adalah waktu (W) 

 W1 = 15 menit   W3 = 25 menit  

 W2 = 20 menit   W4 = 30 menit 

Faktor Kedua adalah frekuensi gelombang ultrasonik (F) 

 F1 = Low (19.3 kHz) 

 F2 = High (29.53 kHz) 

Dalam rancangan penelitian ini variabel terkontrolnya, antara lain : 

 Proses Esterifikasi 

 Reaksi esterifikasi dijalankan pada amplitudo maksimum, kedalaman celup 

tanduk getar 2 cm, volume minyak jarak 200 mL, perbandingan molar rasio 

minyak dan metanol 1 : 6 dengan konsentrasi katalis asam (H2SO4) sebanyak 1 % 

dari massa minyak. Perhitungan volume metanol dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Perhitungan Volume H2SO4 dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 Proses Transesterifikasi 



Reaksi Transesterifikasi dijalankan pada amplitudo maksimum, kedalaman 

celup tanduk getar 2 cm, perbandingan molar rasio minyak hasil esterifikasi 

dengan methanol 1:6 dengan konsentrasi katalis basa (KOH) 1% dari masa 

minyak dan proses dijalankan selama 5 menit. Perhitungan massa KOH yang 

dibutuhkan dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
3.4.  Rancangan Struktural dan Fungsional Alat 

 Rancangan struktur dan fungsional dari alat Braun sonic 2000 dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Skema Rangkaian Piranti Percobaan Transesterifikasi dengan 
Ultrasonik 

 
Keterangan : 
1.  Generator ultrasonik :  Untuk membangkitkan gelombang ultrasonik. 
2.  Kipas/ Blower : Untuk mengatur sirkulasi udara pada generator 

ultrasonik. 
3.  Display alat :  Untuk menampilkan output. 
4.  Pengatur amplitudo  : Untuk mengatur besarnya amplitudo yang 

digunakan. 
5.  Saklar pengatur frekuensi :  Untuk mengatur tinggi rendahnya frekuensi. 
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6.  Tanduk getar : Untuk mengeluarkan getaran dan gelembung pada 
proses esterifikasi dan transesterifikasi. 

7.  Frame / penyangga :  Untuk menyangga tanduk getar. 
8.  Reaktan :  Sebagai bahan yang akan direaksikan. 
9.  Reaktor :  Sebagai tempat untuk mereaksikan bahan.  
 
3.5 Prosedur Penelitian 

 Sampel minyak jarak disiapkan kemudian dianalisa kandungan FFA (free 

fatty acid). Sementara itu katalis asam (H2SO4) sebanyak 1 % dari massa minyak 

dicampur dengan metanol kemudian dimasukkan kedalam beaker glass yang 

berisi minyak jarak 200 ml. Campuran tersebut akan diproses esterifikasi dengan 

gelombang ultrasonik  dengan frekuensi sebesar 19.3 kHz (low) dan 29.53 kHz 

(High). Masing-masing frekuensi menggunakan waktu yaitu 15 menit, 20 menit, 

25 menit, dan 30 menit. Setelah dilakukan esterifikasi, sample diambil 14 gr untuk 

dianalisa kembali kandungan FFA (free fatty acid) untuk mengetahui perubahan 

kadar FFA setelah esterifikasi. Sampel selanjutnya akan diproses transesterifikasi 

dengan frekuensi 29.53 kHz (high) selama 5 menit dengan perbandingan molar 

rasio minyak dan metanol 1:6 menggunakan katalis basa (KOH) 1% dari massa 

minyak. Amplitudo yang digunakan dalam proses esterifikasi maupun 

transesterifkasi diatur maksimum dengan kedalaman tanduk getar 2 cm. 

3.5.1 Proses Esterifikasi 

 Mengingat kandungan FFA minyak jarak yang tinggi, maka proses 

pembuatan biodiesel berbahan baku minyak jarak dilakukan dalam 2 tahap yaitu 

esterifikasi dan transesterifikasi. Menurut Canacki et al. (2001) Minyak tanaman 

yang memiliki kandungan FFA (free fatty acid) tinggi > 2%, maka pembuatan 

biodiesel dilakukan dengan dua tahap reaksi yaitu esterifikasi untuk menurunkan 



kandungan asam lemak bebas < 2%, dan transesterifikasi untuk membentuk 

biodiesel. Proses esterifikasi dilakukan melalui reaksi minyak jarak dengan 

alkohol (metanol) dengan bantuan katalis yang bersifat asam kuat (H2SO4). Proses 

reaksi dilakukan dengan memancarkan gelombang ultrasonik pada campuran 

minyak. Alat pembangkit ultrasonik yang digunakan adalah braun sonic 2000 dan 

sebuah transducer ultrasonik yang posisinya tercelup sebagian ujungnya pada 

bahan. Gelombang ultrasonik pada transduser ini akan memberikan efek pada 

minyak berupa efek panas, getaran dan kavitasi. Minyak yang dihasilkan dari 

proses esterifikasi kemudian dianalisa kandungan FFA (free fatty acid) untuk 

mengetahui pengaruh esterifikasi terhadap perubahan kadar FFA pada minyak 

jarak. 

3.5.2 Proses Transesterifikasi 

 Proses transesterifikasi bertujuan mengkonversi trigliserida (minyak nabati) 

hasil esterifikasi menjadi metil ester dan menghasilkan produk samping yaitu 

gliserol. Proses ini hampir sama dengan proses esterifikasi dengan gelombang 

ultrasonik, hanya saja katalis yang digunakan adalah katalis yang bersifat basa. 

Pada penelitian ini menggunakan katalis Potasium Hidroksida (KOH). Setelah 

proses transesterifikasi berlangsung, sampel didiamkan agar metil ester dan 

gliserol terpisah secara gravitasi. Metil ester akan terbentuk di bagian atas dan 

gliserol di bagian bawah. 

3.5.3 Pencucian 

 Proses pencucian bertujuan untuk menghilangkan residu katalis dan sabun 

dari proses transesterifikasi. Pencucian biodiesel dilakukan dengan menambahkan 



aquades kedalam metil ester hasil transesterifikasi dengan perbandingan aquades 

dan metil ester 1:1, kemudian dikocok dan didiamkan kembali sampai air dan 

metil ester terpisah. Proses pencucian ini dilakukan 2 kali. 

 Sebelum dilakukan proses pencucian, biodiesel terlebih dahulu di netralisasi 

dengan penambahan H2SO4 ke dalam metil ester agar proses pencucian 

berlangsung lebih cepat. 

3.5.4 Pengeringan 

 Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air didalam biodiesel. 

Pada penelitian pengeringan dilakukan dengan menggunakan Hot plate / Stirrer 

HP220 yang diatur suhu setnya 80 °C dengan kecepatan putaran pengadukan 300 

rpm. Proses pengeringan dilakukan selama 1 jam.  

 

3.6 Paremeter Ukur 

 Parameter teknis yang diamati selama penelitian ini adalah : 

1. Perubahan FFA (free fatty acid) Minyak setelah Proses Esterifikasi 

 Analisa FFA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi 

dan waktu pada reaksi esterifikasi minyak jarak pagar terhadap perubahan kadar 

FFA (free fatty acid) minyak jarak pagar. Prosedur analisa FFA dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

2. Viskositas Biodiesel 

 Viskositas diamati dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

viskositas biodiesel yang dihasilkan dari penelitian ini untuk selanjutnya 

dibandingkan dengan viskositas biodiesel menurut Standar Nasional Indonesia 



demi mendapatkan spesifikasi biodiesel yang sesuai dengan SNI. Prosedur 

pengujian viskositas dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3. Densitas Biodiesel 

 Densitas diamati dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

densitas biodiesel yang dihasilkan dari penelitian ini untuk selanjutnya 

dibandingkan dengan densitas biodiesel menurut Standar Nasional Indonesia demi 

mendapatkan spesifikasi biodiesel yang sesuai dengan SNI. Prosedur pengujian 

densitas dapat dilihat pada Lampiran 1. 

4. Titik Nyala (flash point) 

 Titik nyala (flash point) diamati dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang titik nyala biodiesel yang dihasilkan dari penelitian ini untuk 

selanjutnya dibandingkan dengan titik nyala biodiesel menurut Standar Nasional 

Indonesia demi mendapatkan spesifikasi biodiesel yang sesuai dengan SNI. 

Prosedur pengujian titik nyala (flash point) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

5. Titik Tuang (Pour Point) 

 Titik tuang (pour point) diamati dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang titik tuang biodiesel yang dihasilkan dari penelitian ini untuk 

selanjutnya dibandingkan dengan titik tuang biodiesel menurut Standar Nasional 

Indonesia demi mendapatkan spesifikasi biodiesel yang sesuai dengan SNI. 

Prosedur pengujian titik tuang (pour point) dapat dilihat pada Lampiran 1. 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Esterifikasi 

 Proses esterifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan peralatan ultrasonik 

dengan variasi frekuensi gelombang ultrasonik dan waktu reaksi yang berbeda. 

Sedangkan faktor lain seperti volume, geometri reaktor, dan kedalaman celup 

tanduk getar dibuat konstan untuk dikondisikan sebagai variabel terkontrol. 

Penelitian ini dilakukan dengan waktu proses esterifikasi 15, 20, 25 dan 30 menit 

dengan frekuensi ultrasonik rendah (19.3 kHz) dan tinggi (29.53 kHz). Pada saat 

pemancaran gelombang ultrasonik suhu campuran semakin lama semakin 

meningkat. Peningkatan suhu pada reaksi esterifikasi dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Hubungan Suhu terhadap Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 

Hubungan suhu terhadap frekuensi dan waktu esterifikasi yang terlihat pada 

Gambar 7, suhu terendah pada perlakuan frekuensi rendah (19.3 kHz) terjadi pada 

waktu reaksi 15 menit yaitu 57.67 ºC dan suhu tertinggi terjadi pada waktu reaksi 



30 menit yaitu 79.33 ºC. Pada frekuensi tinggi (29.53 kHz) suhu terendah terjadi 

juga pada perlakuan 15 menit yaitu 62 ºC dan suhu tertinggi terjadi pada 

perlakuan waktu 30 menit yaitu 90.33 ºC. Dari data tersebut juga dapat dilihat 

bahwa pada frekuensi tinggi suhu reaksi lebih besar dibandingkan dengan 

frekuensi rendah, sehingga semakin tinggi frekuensi dan waktu, semakin tinggi 

pula temperatur yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sholikhah 

(2010) yang menyatakan bahwa korelasi antara suhu dan waktu proses 

transesterifikasi menggunakan gelombang ultrasonik adalah korelasi positif, 

dimana semakin lama waktu yang digunakan untuk proses transesterifikasi, maka 

temperatur yang dihasilkan juga semakin meningkat.  

Ackerman (1988) menyatakan, efek yang ditimbulkan oleh gelombang 

ultrasonik salah satunya adalah efek panas, sehingga semakin tinggi frekuensi dan 

semakin lama waktu yang digunakan, maka semakin tinggi suhu yang dihasilkan 

pada campuran. Naiknya temperatur pada proses esterifikasi menggunakan 

gelombang ultrasonik kemungkinan disebabkan karena tingginya frekuensi 

gelombang ultrasonik, dimana apabila ultrasonik berfrekuensi tinggi terjadi pada 

suatu zat cair, energi akustiknya dilepaskan sebagai energi kalor. Jika tidak ada 

media untuk memindahkan kalor, maka zat cair tersebut menjadi media pelepasan 

kalor, sehingga suhu zat cair naik. 

Gelombang ultrasonik jika dipancarkan pada campuran minyak jarak dengan 

metanol, tampak secara kasat mata timbul warna putih seperti gelembung kecil 

dari dalam campuran yang kemudian semakin lama semakin merata terjadi 

diseluruh campuran. Selain itu, semakin lama akan terjadi perubahan warna dari 



campuran yang awalnya berwarna kuning muda keruh kemudian menjadi kuning 

tua dan akhirnya menjadi kecoklatan. Menurut Kuldiloke (2002) gelembung-

gelembung pada suatu zat cair timbul akibat pancaran gelombang ultrasonik yang 

mengakibatkan tekanan cairan akan bertambah karena pengaruh amplitudo 

gelombang. Gelembung tersebut mengembang dan mengempis tidak stabil dengan 

laju pengembangan lebih besar dari pada pengempisan, sehingga semakin lama 

gelembung semakin membesar dan akhirnya pecah akibat adanya getaran dan 

frekuensi yang tinggi. Hal ini juga menyebabkan naiknya temperatur pada 

campuran saat proses esterifikasi berlangsung.  

 
4.2 Perubahan Kandungan FFA (Free Fatty Acid) Minyak Jarak Pagar 

pada Proses Esterifikasi 
 

Minyak jarak pagar yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel pada 

penelitian ini mempunyai kandungan free fatty acid (FFA) awal sebesar 5.28%. 

Perubahan kandungan FFA minyak Jarak Pagar setelah proses esterifikasi dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 



Gambar 8. Hubungan FFA terhadap Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 
 

Hasil analisa FFA pada Gambar 8 didapatkan bahwa pada frekuensi 19.3 

kHz kandungan FFA terendah terdapat pada perlakuan waktu 15 menit yaitu 

sebesar 1.14 % dan FFA tertinggi didapatkan pada waktu esterifikasi 30 menit 

sebesar 1.60 %. Pada frekuensi 29.53 kHz, didapatkan kandungan FFA terendah 

juga pada perlakuan waktu 15 menit yaitu sebesar 1.36 % dan FFA tertinggi 

didapatkan pada perlakuan waktu 30 menit sebesar 1.92 %. Setelah melalui proses 

esterifikasi kandungan FFA bahan menurun jika dibandingkan dengan FFA awal 

minyak jarak. Ini membuktikan bahwa pengaplikasian gelombang ultrasonik pada 

esterifikasi minyak jarak dapat menurunkan kandungan FFA dari 5.28 % hingga 

1.14 % dalam waktu 15 menit reaksi.  

Hasil pengamatan FFA pada Gambar 8, terlihat bahwa pada awal reaksi FFA 

bahan menurun drastis, kemudian semakin lama dan semakin besar frekuensi 

ultrasonik yang digunakan FFA bahan cenderung naik. Hal ini diduga disebabkan 

karena suhu reaksi yang semakin naik (Gambar 7). Hasil dari reaksi esterifikasi 

selain metil ester juga terdapat hasil samping yaitu air. Sehingga karena semakin 

meningkatnya suhu reaksi akibat frekuensi yang tinggi dan waktu reaksi yang 

lama, minyak mengalami reaksi hidrolisis karena adanya air hasil samping proses 

esterifikasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Moquin (2007) tentang model 

kinetik pada proses hidrolisis minyak canola pada media superkritis. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa dengan peningkatan jumlah air dengan 

perbandingan molar rasio minyak dan air dari 1 : 3 ke 1 : 17, kandungan FFA 



minyak bisa naik secara signifikan. Persamaan reaksi hidrolisis ditunjukkan pada 

Gambar 9. 

CH2 – O – C = O     R1COOH  CH2OH 

 

CH – O – C  = O + 3 H2O   R1COOH + CHOH 

 

CH2 – O – C = O     R1COOH  CH2OH 

      

Trigliserida              Asam Lemak             Gliserol 

Gambar 9. Persamaan Reaksi Hidrolisis 

 Reaksi hidrolisis yang terjadi pada penelitian ini juga dibuktikan dengan 

adanya perubahan warna pada air yang awalnya bening menjadi lebih pekat dan 

kental. Menurut (Perkins, 1996), hal ini juga menunjukkan indikasi adanya 

campuran gliserol didalamnya. Gliserol ini merupakan hasil samping dari reaksi 

hidrolisis minyak. Perubahan volume air hasil esterifikasi juga membuktikan 

adanya reaksi hidrolisis pada saat esterifikasi yang menyebabkan kandungan FFA 

minyak justru semakin meningkat dengan penambahan waktu dan frekuensi. 

Hubungan antara frekuensi dan waktu reaksi esterifikasi terhadap volume air yang 

terbentuk dapat dilihat pada Gambar 10. 

R1 

R2 

R2 



 
Gambar 10. Hubungan Volume Air terhadap Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 

 Hubungan Volume Air terhadap Frekuensi dan Waktu Esterifikasi pada 

Gambar 10, terlihat bahwa semakin lama waktu esterifikasi maka volume air 

semakin berkurang. Begitu juga dengan bertambahnya frekuensi gelombang 

ultrasonik semakin berkurang pula jumlah air. Volume terendah terdapat pada 

perlakuan frekuensi tinggi dengan waktu 30 menit yaitu sebesar 3.07 ml, 

sedangkan volume air terbesar terjadi pada perlakuan frekuensi rendah dengan 

waktu reaksi 15 menit sebesar 10.77 ml. Hal ini disebabkan karena terjadi proses 

hidrolisis pada minyak akibat kenaikan suhu reaksi sehingga jumlah air 

berkurang. Menurut Perkins (1996) Reaksi Hidrolisis antara air dengan minyak 

goreng akan meningkatkan kandungan asam lemak bebas dan gliserol. Hidrolisis 

sendiri dipengaruhi oleh kelembaban atau jumlah air yang terdapat dalam minyak, 

dimana semakin tinggi jumlah air maka % hidrolisis juga semakin tinggi. Faktor 

suhu juga menjadi faktor penting pada reaksi hidrolisis, dimana semakin tinggi 

suhu akan menyebabkan semakin tingginya asam lemak bebas. 



 Volume air yang tertinggi terjadi pada perlakuan frekuensi rendah dengan 

waktu esterifikasi yang paling singkat yaitu 15 menit. Namun yang terukur disini 

bukan volume air yang terpisah di bagian bawah minyak, melainkan alkohol di 

bagian atas minyak yang masih tersisa karena reaksi yang belum sempurna. Hal 

ini disebabkan karena frekuensi yang rendah dan waktu reaksi yang terlalu cepat 

sehingga belum terbentuk endapan air hasil samping esterifikasi. Menurut 

Murniasih (2009), reaksi esterifikasi yang belum sempurna selain ditandai dengan 

tidak timbulnya endapan, juga akan menyisakan alkohol dan ketika didiamkan 

alkohol akan terpisah di lapisan atas campuran. 

4.3 Transesterifikasi 

 Proses transesterifikasi pada penelitian ini juga menggunakan peralatan 

ultrasonik seperti pada proses esterifikasi sebelumnya. Namun, semua variabel 

yang ada dibuat konstan. Ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

frekuensi dan waktu esterifikasi terhadap produk biodiesel hasil transesterifikasi. 

Proses transesterifikasi pada penelitian ini menggunakan frekuensi 

ultrasonik tinggi (High) 29.53 kHz dengan waktu reaksi 5 menit. Dengan volume 

minyak mengikuti hasil dari reaksi esterifikasi. Pada saat reaksi berlangsung 

timbul gelembung kecil berwarna putih pada campuran yang lama kelamaan 

merata diseluruh bagian campuran minyak dan methanol. Perubahan warna juga 

terjadi pada saat transesterifikasi yaitu dari minyak hasil esterifikasi yang 

berwarna kuning terang bening menjadi campuran yang berwarna kuning gelap 

dan keruh dan akhirnya terpisah menjadi gliserol yang berwarna kuning 

kecoklatan dan metil ester yang berwarna kuning terang. Hal ini sesuai dengan 



penelitian Solikhah (2010) dimana terjadi perubahan warna pada saat reaksi 

transesterifikasi minyak sawit dengan pemancaran gelombang ultrasonik selama 9 

menit terjadi 4 kali perubahan warna yaitu pada awal reaksi sampai 3 menit 

berwarna kuning  keruh kemudian warnanya menjadi kuning gelap dan pada 

waktu 8 menit berwarna kuning pucat dan setelah 9 menit berwarna kuning 

bening kehijauan. Pada penelitian Susilo (2008), terjadi perubahan warna pada 

bahan sebanyak 4 kali dalam 7 menit. Dalam penelitian ini, pemancaran 

gelombang ultrasonik hanya selama 5 menit saja, sehingga perubahan warna cuma 

terjadi 2 kali. Fenomena yang terjadi pada penerapan gelombang ultrasonik 

sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. 

 
4.4 Hasil Pengamatan Perubahan Persentase Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 

pada Proses Transesterifikasi 
 
 Sampel yang dihasilkan dari reaksi transesterifikasi masing-masing diambil 

sebanyak 3-5 ml kemudian dianalisa dengan alat Gas Cromatography (GC) untuk 

mengetahui prosentase fatty acid methyl ester (FAME) yang terbentuk. GC akan 

menghasilkan grafik yang disebut kromatogram yang menunjukkan persentase 

FAME pada tiap-tiap sampel. Contoh kromatogram dapat dilihat pada Gambar 11. 



 
Gambar 11. Kromatogram pada Perlakuan Esterifikasi Frekuensi Rendah dan 

Waktu 15 Menit (F1W1 (1)) 
 
 Hasil kromatogram pada Gambar 11 tampak beberapa puncak (peak) yang 

dibentuk oleh masing-masing metil ester pada sample F1W1 (1). Prosedur 

pembacaan kromatogram dapat dilihat pada Lampiran 14. Hasil analisa FAME 

dalam penelitian ini  dapat dilihat pada Gambar 12.  

 
 Gambar 12. Hubungan FAME Hasil Transesterifikasi dengan Frekuensi dan 

Waktu Esterifikasi 
 
 Hasil analisa FAME pada Gambar 12 terlihat bahwa pada tiap-tiap 

perlakuan waktu dan frekuensi pada proses esterifikasi memberikan hasil metil 



ester setelah transesterifikasi yang berbeda-beda. Pada frekuensi rendah (19.3 

kHz) hasil konversi metil ester tertinggi didapatkan pada perlakuan waktu 20 

menit yaitu sebesar 82.87%. Sedangkan pada frekuensi tinggi (29.53 kHz) 

konversi metil ester tertinggi didapatkan pada waktu 15 menit sebesar 96.67%.  

 Konversi metil ester yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki 

kecenderungan grafik yang naik turun seperti dapat dilihat pada Gambar 12. Hal 

ini disebabkan karena reaksi transesterifikasi berlangsung reversible sehingga 

metil ester yang sudah terbentuk dapat bereaksi kembali menjadi trigliserida. 

Kemungkinan lain adalah karena adanya air di dalam sistem yang terkandung 

dalam metanol yang digunakan dan dengan adanya peningkatan suhu pada saat 

reaksi sehingga dapat terjadi reaksi hidrolisis ester menjadi asam karboksilat dan 

alkohol yang dapat menyebabkan konversi FAME menurun (Fessenden dan 

Fessenden, 1997). Selain kemungkinan-kemungkinan tersebut, ketidakstabilan 

persentase FAME yang terbentuk dapat juga disebabkan karena amplitudo alat 

yang tidak stabil, ini terjadi karena alat Braun sonic 2000 yang digunakan pernah 

mengalami kerusakan yang menyebabkan amplitudo pada alat tersebut tidak bisa 

stabil. Menurut Sholikhah (2010) proses reaksi dengan gelombang ultrasonik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya volume reaktan, frekuensi, waktu, 

amplitudo, dan kedalaman celup tanduk. 

 Konversi metil ester dari penelitian ini tergolong masih rendah jika 

dibandingkan dengan penelitian lain. Hal ini diduga karena masih adanya 

kandungan FFA dalam minyak. Hasil penelitian Susilo (2008) menunjukkan 

bahwa transesterifikasi dengan gelombang ultrasonik dengan perbandingan rasio 



molar metanol : minyak sawit 6 : 1 dan frekuensi 29.53 kHz dihasilkan konversi 

metil ester sebesar 100% pada volume minyak 100 ml selama 1 menit. Penelitian 

Sholikhah (2010) yang juga menggunakan minyak sawit menunjukkan konversi 

metil ester tertinggi dihasilkan pada volume minyak 125 ml dengan waktu proses 

3 menit yaitu 99.99%. Sedangkan pada penelitian Berchmans (2001), yang 

menggunakan pengaduk mekanis dan dua tahap esterifikasi dan transesterifikasi, 

konversi maksimum metil ester hanya mencapai 90% dalam waktu 2 jam. Hal ini 

membuktikan bahwa gelombang ultrasonik dapat meningkatkan konversi metil 

ester sekaligus dapat memperkecil waktu reaksi sehingga proses pembuatan 

biodiesel bisa menjadi lebih efisien, sebagaimana hasil penelitian Sholikhah 

(2010) yang melakukan analisa energi spesifik pengolahan biodiesel dengan 

gelombang ultrasonik sebesar 576 kJ/lt, hasil energi spesifik ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan energi spesifik pada pengolahan biodiesel konvensional 

sehingga biaya yang dibutuhkan juga semakin kecil. 

 
4.5 Hubungan Persentase Gliserol Hasil Transesterifikasi dengan 

Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 
 
 Gliserol merupakan produk akhir proses transesterifikasi yang memiliki 

massa jenis lebih besar dibandingkan dengan metil ester (biodiesel) sehingga pada 

akhir proses gliserol akan mengendap dan terpisah dengan metil ester (Von 

Wedel, 1999). Gliserol juga merupakan indikator berlangsungnya proses 

transesterifikasi, jika gliserol ini belum terbentuk, maka reaksi dikatakan belum 

sempurna (Murniasih, 2009). Persentase gliserol hasil transesterifikasi pada 



variasi frekuensi dan waktu esterifikasi pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 13. 

 
Gambar 13.  Hubungan Gliserol Hasil Transesterifikasi dengan Frekuensi dan 

Waktu Esterifikasi 
 

 Hasil pengamatan persentase gliserol pada Gambar 13, terlihat bahwa pada 

frekuensi rendah (19.3 kHz) persentase gliserol paling besar yaitu pada perlakuan 

waktu esterifikasi selama 20 menit yaitu sebesar 22.56%. Sedangkan pada 

frekuensi tinggi (29.3 kHz) persentase gliserol paling besar terbentuk pada 

perlakuan waktu esterifikasi 15 menit sebesar 24.27 %. Jika hasil ini dipadukan 

dengan hasil persentase metil ester yang terbentuk (Gambar 12), maka akan 

didapatkan hasil perlakuan yang sama untuk persentase yang paling besar dan 

kecil yaitu pada waktu 20 menit untuk frekuensi rendah dan 15 menit untuk 

frekuensi tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan volume gliserol yang dihasilkan 

menunjukkan tingkat konversi trigliserida menjadi metil ester.  

 Hasil pengamatan Gambar 13 juga tampak bahwa pada tiap-tiap perlakuan 

frekuensi dan waktu esterifikasi yang berbeda, menghasilkan gliserol yang 

berbeda pula setelah transesterifikasi. Hal ini dapat terjadi karena persentase 



gliserol yang dihasilkan mengikuti persentase metil ester yang dihasilkan, 

semakin tinggi metil ester yang dihasilkan maka semakin tinggi pula gliserol yang 

terbentuk. Hal ini sesuai dengan persamaan reaksi transesterifikasi pada Gambar 

3. terbentuknya metil ester akan diikuti oleh terbentuknya gliserol. Penurunan 

persentase gliserol tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, pertama yaitu 

pengaruh persentase metil ester, dapat juga terjadi karena sulitnya proses 

pemisahan biodiesel dan gliserol akibat terjadinya emulsi dan adanya sabun. 

Selain itu menurut Sholikhah (2010) sedikitnya gliserol juga bisa disebabkan 

karena gliserol masih bercampur dengan metil ester. 

 
4.5 Hubungan Viskositas Kinematik Metil Ester terhadap Frekuensi dan 

Waktu Esterifikasi 
 
 Pengujian viskositas pada penelitian ini dilakukan dengan alat uji viskositas 

kinematik otomatis yaitu Automatic Viscosity System merk S-flow 3000V dengan 

satuan mm2/s atau biasa disebut centistokes (cSt) pada suhu 40ºC. Viskositas awal 

minyak jarak yang dipakai dalam penelitian ini sebesar 34.46 cSt. Standar 

Nasional Indonesia untuk viskositas biodiesel adalah 2.3 – 6 cSt, sedangkan 

dalam ASTM sebesar 1.9-6 cSt. Hasil pengujian viskositas kinematik pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 14. 



 
Gambar 14.  Hubungan Viskositas Kinematik Metil Ester terhadap Frekuensi 

dan Waktu Esterifikasi 
 

 Hasil pengujian pada Gambar 14, terlihat bahwa viskositas yang didapatkan 

sudah memenuhi standar Indonesia maupun standar ASTM kecuali viskositas 

pada perlakuan frekuensi rendah dengan waktu 25 menit dan 30 menit masih lebih 

tinggi dari standar. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kandungan 

trigliserida yang belum terkonversi menjadi metil ester masih tinggi sehingga 

viskositasnya pun masih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 12 yang 

menunjukkan rendahnya prosentase metil ester yang terbentuk, yang berarti masih 

tingginya trigliserida yang belum terkonversi menjadi metil ester. 

 Viskositas kinematik tertinggi dari metil ester yang terbentuk sebesar 6.25 

cSt pada perlakuan frekuensi rendah dengan waktu esterifikasi 30 menit. 

Sedangkan Viskositas terendah sebesar 4.82 cSt yaitu pada perlakuan frekuensi 

rendah dengan waktu esterifikasi 15 menit. Hasil analisa viskositas kinematik 

pada penelitian ini berkisar antara 4.82 – 6.25 cSt. Hasil ini lebih bagus jika 

dibandingkan dengan penelitian Solikhah (2010) yang menghasilkan viskositas 



kinematik berkisar antara 5.98-11.51 cSt. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan 

karena bahan yang digunakan berbeda yaitu minyak sawit dan metode yang 

dilakukan hanya satu langkah transesterifikasi saja tanpa esterifikasi, sehingga 

metanol yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan yang 2 tahap.  

 Jika dibandingkan dengan viskositas awal minyak jarak sebesar 34.46 cSt, 

viskositas metil ester yang dihasilkan menurun sangat drastis. Ini membuktikan 

bahwa penerapan gelombang ultrasonik pada pengolahan biodiesel dapat 

menurunkan viskositas minyak hingga memenuhi standar Indonesia maupun 

Internasional. Menurut Murniasih (2009), viskositas yang terlalu tinggi 

mengakibatkan bahan bakar sulit mengalir sehingga proses atomisasi akan 

terlambat. Viskositas yang terlalu rendah juga menyebabkan produksi spray yang 

terlalu halus dan tidak dapat masuk terlalu jauh ke dalam silinder pembakaran 

sehingga memicu terbentuknya jelaga. Viskositas yang terlalu rendah juga akan 

mengurang fungsi bahan bakar yang juga sebagai pelumas. 

 
 
 
 
 
4.7 Hubungan Densitas Metil Ester terhadap Frekuensi dan Waktu 

Esterifikasi  
 
 Pengujian densitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat 

uji densitas otomatis yaitu Density/Specific Gravity Meter DA-520 dengan satuan 

g/cm3. Suhu yang digunakan sebagai standar uji adalah 15 ºC, dimana suhu 

tersebut merupakan standar suhu pada pengujian densitas bahan bakar menurut 

SNI maupun standar ASTM. Massa jenis minyak jarak sebelum diproses 



esterifikasi dan transesterifikasi yaitu sebesar 0.9177 g/cm3 atau 917.7 kg/m3. 

Sedangkan standar massa jenis menurut SNI adalah 850-890 kg/m3. Besarnya 

densitas pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 15. 

 
Gambar 15.  Hubungan Densitas Metil Ester terhadap Frekuensi dan Waktu 

Esterifikasi 
 
 Hasil pengujian pada Gambar 15, terlihat bahwa pada semua perlakuan 

frekuensi dan waktu esterifikasi menghasilkan produk metil ester yang sesuai 

dengan Standar Nasional Indonesia. Nilai densitas tertinggi didapatkan pada 

perlakuan 30 menit dengan frekuensi rendah yaitu sebesar 0.8878 g/cm3. Nilai 

densitas terendah didapatkan pada perlakuan waktu esterifikasi 15 menit dengan 

frekuensi rendah yaitu sebesar 0.8818 g/cm3. Tinggi rendahnya densitas yang 

dihasilkan dapat dipengaruhi oleh adanya kandungan air di dalam metil ester. 

Kemungkinan lain juga bisa disebabkan karena masih ada trigliserida yang belum 

terkonversi menjadi metil ester. Dalam penelitian ini densitas yang dihasilkan 

berkisar antara 0.8818 - 0.8878 g/cm3 yang semua hasilnya sesuai dengan standar 

Indonesia maupun Standar Internasional. Ini berarti, pengaplikasian gelombang 



ultrasonik pada pengolahan biodiesel berbahan Jarak Pagar ini dapat menurunkan 

densitas minyak dari 0.9177 g/cm3 sampai 0.8818 g/cm3.  

 Densitas metil ester yang didapatkan cenderung naik, tetapi kenaikannya 

tidak stabil seperti yang terjadi pada perlakuan frekuensi rendah pada waktu reaksi 

20 menit menuju 25 menit, kenaikan densitas di sini sangat signifikan dibanding 

dengan yang lain. Menurut Solikhah (2010) ketidakstabilan ini kemungkinan 

disebabkan karena masih banyaknya kandungan trigliserida yang belum 

terkonversi menjadi metil ester di dalam minyak. Dapat juga disebabkan karena 

terdapat kandungan air di dalam minyak yang juga dapat mempengaruhi nilai 

densitas. 

 
4.8 Hasil Analisa Titik Nyala  (Flash Point) Methyl Ester pada Variasi 

Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 
 
 Pengujian titik nyala pada penelitian ini menggunakan alat  Automatic 

Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester NPM 440 dengan satuan ºC. Titik 

nyala minyak jarak sebelum proses esterifikasi dan transesterifikasi sebesar 233.9 

ºC. Sedangkan menurut SNI dan standar ASTM titik nyala biodiesel minimum 

adalah 100 ºC. Titik nyala metil ester dapat dilihat pada Gambar 16. 



 
Gambar 16.  Hubungan Titik Nyala Metil Ester Terhadap Frekuensi dan 

Waktu Esterifikasi 
 

 Hasil pengujian pada Gambar 16, tampak bahwa titik nyala metil ester yang 

dihasilkan sudah memenuhi standar baik di Indonesia maupun Internasional. Titik 

nyala terendah didapatkan pada perlakuan frekuensi rendah dengan waktu 

esterifikasi 15 menit yaitu sebesar 156.9 °C. Sedangkan titik nyala tertinggi 

sebesar 190.9 °C pada perlakuan frekuensi rendah dengan waktu esterifikasi 20, 

25, 30 menit, dan frekuensi tinggi dengan waktu esterifikasi 30 menit. Dari hasil 

yang didapatkan tersebut, dapat dilihat bahwa perlakuan frekuensi dan waktu 

esterifikasi yang diberikan tidak terlalu berpengaruh pada besarnya titik nyala, hal 

ini dibuktikan dengan besarnya titik nyala pada tiap-tiap perlakuan esterifikasi 

yang berbeda, hasilnya tidak begitu berbeda jauh atau bahkan sama pada tiap-tiap 

perlakuan.  

 Perbedaan titik nyala kemungkinan dipengaruhi oleh adanya kandungan air 

di dalam minyak juga adanya trigliserida yang belum terkonversi menjadi metil 

ester. Keduanya memiliki titik nyala yang berbeda sehingga mempengaruhi titik 



nyala metil ester yang diuji. Dibandingkan dengan titik nyala minyak jarak 

sebelum esterifikasi dan transesterifikasi yaitu sebesar 233.9 °C, titik nyala metil 

ester tergolong rendah, hal ini disebabkan karena pada proses esterifikasi dan 

transesterifikasi minyak jarak direaksikan dengan metanol yang bersifat mudah 

sekali terbakar sehingga menyebabkan titik nyala metil ester menjadi lebih 

rendah. Menurut Gareso (2008), jika titik nyala terlalu rendah akan menyebabkan 

denotasi yaitu ledakan kecil yang terjadi sebelum bahan bakar masuk ke ruang 

pembakaran. Hal ini juga berkaitan dengan keamanan pada saat penyimpanan. 

Menurut Widyastuti (2007) Semakin tinggi titik nyala dari suatu bahan bakar 

semakin aman penanganan dan penyimpanannya. 

 
4.9 Hasil Analisa Titik Tuang (Pour Point) Metil Ester pada Variasi 

Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 
 
 Titik tuang merupakan salah satu parameter kualitas bahan bakar yang 

menyatakan temperatur terendah dimana bahan bakar masih bisa mengalir. Pada 

penelitian ini pengujian titik tuang dilakukan dengan alat Seta Cloud and Pour 

Point Refrigeration Unit dan menggunakan termometer sebagai alat ukur 

temperaturnya. Titik tuang minyak jarak sebelum diproses esterifikasi dan 

transesterifikasi adalah 0 °C. Menurut Standar ASTM titik tuang untuk biodiesel 

maksimal adalah -2.2 ºC. Hasil pengujian titik tuang pada metil ester di tiap-tiap 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 17. 



 
Gambar 17.  Hubungan Titik Tuang terhadap Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 

 
 Hasil pengujian pada Gambar 17, terlihat bahwa titik tuang pada metil ester 

yang dihasilkan cenderung tinggi jika dibandingkan dengan titik tuang awal 

minyak jarak. Pada penelitian ini, titik tuang dari metil ester yang dihasilkan 

berkisar antara 2 – 4 °C. Titik tuang metil ester yang tertinggi didapatkan pada 

perlakuan frekuensi rendah dengan waktu esterifikasi 20 menit. Sedangkan titik 

tuang yang terendah didapatkan pada perlakuan frekuensi tinggi dengan waktu 

esterifikasi 25 menit. Dari penelitian ini didapatkan hasil titik tuang belum 

memenuhi standar Internasional. Sedangkan SNI tidak menetapkan titik tuang 

sebagai standar parameter kualitas biodiesel. Ini disebabkan karena Indonesia 

beriklim tropis sehingga suhu udara rata-rata masih tinggi dan tidak terjadi musim 

dingin, sehingga biodiesel hasil penelitian ini masih bisa digunakan di Indonesia 

meskipun belum memenuhi standar Internasional dalam hal titik tuang. Standar 

titik tuang bahan bakar ditetapkan untuk negara-negara yang memiliki iklim 

ekstrim yang pada saat musim dingin bisa mencapai suhu minus sehingga bahan 

bakar pun tidak dapat mengalir dalam tangki bahan bakar. 



 Hasil pengujian titik tuang pada Gambar 17 juga tampak bahwa pengaruh 

frekuensi dan waktu esterifikasi terhadap titik tuang metil ester yang dihasilkan 

tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, nilai titik tuangnya pun 

naik turun tidak teratur. Ini menunjukkan bahwa perlakuan yang dilakukan tidak 

begitu berpengaruh terhadap besarnya titik tuang metil ester. Menurut Mittelbach 

dan Remschmidt (2004) titik tuang bahan bakar dipengaruhi oleh derajat 

ketidakjenuhan bahan bakar, ini berkaitan dengan bilangan iod, semakin tinggi 

bilangan iod suatu bahan bakar berarti bahan bakar tersebut memiliki titik tuang 

semakin rendah. Titik tuang juga dipengaruhi oleh panjang rantai karbon. 

Semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. 

 
4.10 Yield Biodiesel pada Variasi Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 
 
 Proses esterifikasi pada penelitian ini menghasilkan minyak dalam jumlah 

yang berbeda-beda, sehingga pada proses transesterifikasinya volume awal 

minyak juga berbeda-beda tergantung jumlah minyak yang dihasilkan dari 

esterifikasi. Pada penelitian ini yield biodiesel diambil dari perbandingan volume 

minyak hasil esterifikasi yang digunakan untuk transesterifikasi dengan biodiesel 

yang dihasilkan setelah transesterifikasi. Perhitungan yield biodiesel dapat dilihat 

pada Lampiran 15. Yield biodiesel dari perhitungan dapat dilihat pada Gambar 18. 



 
Gambar 18. Hubungan Yield Biodiesel terhadap Frekuensi dan Waktu Esterifikasi 

 
 Hasil perhitungan yield biodiesel pada Gambar 18, terlihat bahwa pada 

perlakuan frekuensi rendah dengan yield biodiesel tertinggi didapatkan pada 

waktu esterifikasi 20 menit yaitu sebesar 98.58 %. Sedangkan pada frekuensi 

tinggi yield biodiesel paling tinggi didapatkan pada perlakuan waktu esterifikasi 

15 menit sebesar 96.86 %. Yield biodiesel terendah didapatkan pada frekuensi 

rendah dengan waktu esterifikasi 15 menit sebesar 94.47 %.  

 Hasil penelitian menunjukkan yield biodiesel semuanya diatas 94%. Hal ini 

berarti, gelombang ultrasonik dapat diterapkan pada pengolahan biodiesel 

berbahan baku minyak jarak dengan frekuensi rendah maupun tinggi dalam 

rentang waktu esterifikasi 15-30 menit dan waktu transesterifikasi hanya 5 menit 

dengan yield biodiesel berkisar antara 94.47% hingga 98.58 %. Hasil ini lebih 

bagus jika dibandingkan dengan penelitian (Deng et al, 2010) yang menyatakan 

bahwa dengan menggunakan ultrasonik tipe bath waktu reaksi esterifikasi minyak 

jarak dengan katalis asam dan metanol dapat mencapai 1 jam, dan proses 



transesterifikasi selama 0.5 jam dengan katalis basa. Yield biodiesel yang 

dihasilkan sebesar 96.64 %. Sedangkan untuk reaksi transesterifikasi satu tahap 

dengan katalis basa hanya menghasilkan yield sebesar 47.2 %. Dan dengan 

menggunakan katalis asam hanya menghasilkan 92.8 % dengan waktu 4 jam 

reaksi. 

 Yield biodiesel pada Gambar 18 juga tampak bahwa prosentase biodiesel 

yang dihasilkan cenderung menurun dengan bertambahnya waktu reaksi kecuali 

pada perlakuan frekuensi rendah pada waktu esterifikasi 15 menit menuju 20 

menit hasil yield  biodieselnya naik, hal ini disebabkan karena reaksi esterifikasi 

dengan frekuensi rendah dengan waktu 15 menit belum sempurna sehingga 

endapan /air yang dihasilkan masih sedikit dan masih ada metanol yang tersisa di 

lapisan atas. Hal ini menyebabkan air yang ada di lapisan bawah sulit untuk 

dipisahkan dengan minyak sehingga pada saat transesterifikasi air bereaksi dengan 

katalis dan dapat mengurangi jumlah katalis, ini dapat memperkecil yield 

biodiesel. 

 Penurunan yield biodiesel yang ditunjukkan pada Gambar 18 berkaitan erat 

dengan hasil kandungan FFA minyak setelah esterifikasi. Jika minyak hasil 

esterifikasi semakin tinggi maka yield biodiesel akan menurun. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Canakci and Greppen (1999) yang menyatakan semakin tinggi 

kandungan free fatty acid minyak maka yield biodiesel yang dihasilkan akan 

semakin rendah. 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan tentang aplikasi gelombang ultrasonik pada 

proses esterifikasi dan transesterifikasi minyak jarak pagar menjadi biodiesel 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Gelombang ultrasonik dapat diaplikasikan pada proses esterifikasi dan 

transesterifikasi minyak jarak menjadi biodiesel. Dengan frekuensi 

rendah (19.3 kHz) dan waktu 15 menit proses esterifikasi dapat 

menurunkan FFA minyak jarak dari 5.28 % sampai 1.14 %.  

2. Sifat fisik metil ester yang dihasilkan dari penelitian ini yang meliputi 

viskositas, densitas dan titik nyala sudah memenuhi SNI dan standar 

Internasional, kecuali untuk titik tuang belum memenuhi standar 

Internasional. 

3. Yield biodiesel tertinggi mencapai 98.58 % pada frekuensi rendah (19.3 

kHz) dengan waktu reaksi esterifikasi 20 menit. Konversi metil ester 

tertinggi mencapai 96.67 % pada frekuensi tinggi (29.53 kHz) dengan 

waktu reaksi 15 menit. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah : 



1. Penelitian lebih lanjut perlu adanya pengujian standar biodiesel lainnya 

seperti, angka cetana, kadar sulfur, water content, bilangan iod, dan nilai 

kalor. 

2. Proses esterifikasi dan transesterifikasi sebaiknya menggunakan pendingin 

misalnya dengan menempatkan beaker glass reaktor pada wadah yang berisi 

air agar suhu reaksi tidak terlalu tinggi. 

3. Pengaplikasian gelombang ultrasonik sebaiknya dimodifikasi dengan 

penutup atau peredam bunyi. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Biodiesel 
 
1. Prosedur Analisa free fatty acid (FFA) 

 a. Sampel minyak diambil 28,2 ± 0,2 gr pada erlenmeyer 

 b. Ditambahkan 50 ml alkohol netral yang dipanaskan dan 2 ml indikator PP 

 c. Dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH sampai warna merah jambu dan tidak 

hilang selama 30 detik. 

 d. Persen asam lemak bebas pada minyak jarak pagar dinyatakan sebagai 

asam oleat (C18H34O2) dengan berat molekul 282.4614 g/mol. Hal ini 

dikarenakan minyak jarak mengandung asam oleat paling banyak 

dibandingkan dengan asam lemak yang lain. 

   % FFA = ml NaOH x N x Bm asam laurat x 100% 

     Berat contoh (gram) x 1000 

2.  Prosedur Pengujian Densitas 15 °C  

  Pengujian densitas dilakukan menggunakan Densitimeter. Prosedur 

pengujian meliputi : 

a. Alat dinyalakan dan dihubungkan pada listrik. 

b. Alat dibersihkan dengan menyuntikkan cairan solvent ke dalam alat. 

c. Sampel diambil dengan menggunakan suntikan sebanyak 5-10ml 

kemudian disuntikkan ke lubang pemasukan alat sampai tidak ada 

gelembung udara dalam pipa yang terlihat. 

d. Tekan meass dan biarkan 5-10 menit agar temperatur contoh sama dengan 

temperatur specific gravity meter 

e. Amati hasil pengukuran di layar. 

 



Lampiran 1. (lanjutan) 

3.  Prosedur Pengujian Viskositas Kinematik 40 °C Otomatis 

a. Alat dan pompa dihidupkan 

b. Ditekan tombol drain untuk membersihkan alat dari dalam 

c.  Tunggu sampai display menunjukkan ready to measure 

d. Pipet dibersihkan dengan cairan solvent 

a. Sampel dimasukkan dengan bantuan pipet dalam viskometer tube 5-10 ml 

dan direndam dalam viskometer bath yang bersuhu 40°C 

b. Biarkan 5-10 menit agar temperatur sampel sama dengan temperatur 

viskometer bath 

c. Amati hasil pengukuran di layar 

4.  Titik Nyala (ASTM D-93) 

a. Sampel dipanaskan dengan suhu yang meningkat sedikit demi sedikit 

b. Lakukan pemeriksaan dengan melewatkan api percobaan dengan range 

suhu tertentu. 

c. Titik nyala pada suhu terendah dimana uap diatas permukaan contoh 

menyala sewaktu dipasang api percobaan. 

d. Catat suhu yang diperoleh di layar 

5.  Titik Tuang (Pour Pont) 

 a. Tuang Sampel pada tabung sampai batas tera pada tabung 

 b.   Tutup tabung dengan penutup dan pasang thermometer pada penutup 

sampai ujung thermometer menyentuh permukaan minyak. 

  



Lampiran 1. (lanjutan) 

c.  Letakkan tabung yang berisi sample pada salah satu kompartemen sistem 

refrigeration 

 d. Cek keadaan sample setiap penurunan suhu 2°C pada pembacaan 

thermometer dengan cara mengeluarkan dari kompartemen dan 

memiringkan tabung, jika sample masih dapat mengalir, kembalikan 

kedalam kompartemen, dan jika sample sudah tidak mengalir maka 

pembacaan pada thermometer disebut sebagai titik tuang sample. 

4. Analisa Kandungan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 

a. Timbang larutan Benzyl-Alkohol (BZ-OH) dan sampel FAME sebanyak 1 

mg, kemudian ditambahkan larutan heptan 1 ml. 

b. Injeksikan sampel, BZ-OH dan heptan melalui injektor alat GC. Dengan 

kondisi operasi : 

 - Initial Temperatur : 120 °C 

 - Final Temperatur : 250 °C 

 - Rate Temperatur : 10 °C/menit 

 - Initial time  : 3 menit 

 - Kolom  : HP 1 

 - Alat   : GC 5890 HP 

c. Kromatogram yang diperoleh digunakan untuk menghitung % FAME 

yang diperoleh.  



Lampiran 2. Spesifikasi Alat 

1. Spesifikasi Braun sonic 2000, antara lain : 

Nama alat : Braun sonic 

Mode on  : 2000 

Tegangan : 120 Volt 

Arus  : 4 Ampere 

Frekuensi rendah : 19,3 kHz 

Frekuensi Tinggi : 29,53 kHz 

2. Spesifikasi Hot plate/ Stirrer 

  

 Nama Alat : Hot plate/ Stirrer 

 Model  : HP 220 

 Power  : AC 230 V 

 Frekuensi : 50 Hz 

3. Spesifikasi Sentrifuge 

Nama Alat : Sentrifuge 

Kecepatan : 5000 rpm 



Lampiran 3. Perhitungan Jumlah Metanol yang Digunakan 

Perbandingan molar rasio minyak dan methanol yang digunakan 1:6 

 ρ Trigliserida (TG) = 0.9 gr/ml 

 Berat Molekul  = 871 

 1 Mol TG    = 1 x 871 = 871 gr 

 Volume 1 mol TG  =    871 gr      

        0.9 gr/ml 

     = 967.78 ml 

 

 ρ Metanol   = 0.8 gr/ml 

 Berat Molekul  = 32 

 6 mol methanol  = 6 x 32  = 192 gr 

 Volume 6 Mol methanol =  192 gr   

                0.8 gr/ml 

     = 240 ml 

 Molar rasio 1:6  =  Perbandingan volume 967.78 : 240 

 

1.  Proses Esterifikasi 

 Perbandingan volume 967.78 : 240 

 Volume TG yang digunakan = 200 ml, sehingga 

 Volume methanol yang harus digunakan =  200 x 240 

           967.76 

       = 49.599  50 ml 

2.  Proses Transesterifikasi 

 Perlakuan Frekuensi rendah Waktu 15 menit (F1W1) 

Ulangan 1 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 187 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  187 x 240 

           967.76 

      = 46.375  46 ml 



Lampiran 3. (Lanjutan) 

Ulangan 2 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 188 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  188 x 240 

           967.76 

      = 46.623  47 ml 

Ulangan 3 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 186 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  186 x 240 

           967.76 

      = 46.127  46 ml 

 Perlakuan Frekuensi rendah Waktu 20 menit (FIW2) 

Ulangan 1 : 

Volume SVO esterifikasi = 189 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  189 x 240 

           967.76 

      = 46.871  47 ml 

Ulangan 2 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 187 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  187 x 240 

           967.76 

      = 46.375  46 ml 

Ulangan 3 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 186 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  186 x 240 

           967.76 

      = 46.127  46 ml 



Lampiran 3. (Lanjutan) 

 

 Perlakuan Frekuensi rendah Waktu 25 menit (F1W3) 

Ulangan 1 : 

Volume SVO esterifikasi = 186 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  186 x 240 

           967.76 

      = 46.127  46 ml 

Ulangan 2 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 190 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  190 x 240 

           967.76 

      = 47.119  47 ml 

Ulangan 3 : 

Volume SVO esterifikasi = 196 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  196 x 240 

           967.76 

      = 48.607  49 ml 

 Perlakuan Frekuensi rendah Waktu 30 menit (F1W4) 

Ulangan 1 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 196 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  196 x 240 

           967.76 

      = 48.607  449 ml 

Ulangan 2 : 

Volume SVO esterifikasi = 196 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  196 x 240 

           967.76 

      = 48.607  449 ml 



Lampiran 3. (Lanjutan) 

 

Ulangan 3 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 192 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  192 x 240 

           967.76 

      = 47.615  48 ml 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 15 menit (F2W1) 

Ulangan 1 : 

Volume SVO esterifikasi = 186 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  186 x 240 

           967.76 

      = 46.127  46 ml 

Ulangan 2 : 

Volume SVO esterifikasi = 180 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  180 x 240 

           967.76 

      = 44.639  45 ml 

Ulangan 3 : 

Volume SVO esterifikasi = 176 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  176 x 240 

           967.76 

       = 43.647  44 ml 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 20 menit (F2W2) 

Ulangan 1 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 180 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  180 x 240 

           967.76 

      = 44.639  45 ml 



Lampiran 3. (Lanjutan) 

 

Ulangan 2 : 

Volume SVO esterifikasi = 180 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  180 x 240 

           967.76 

      = 44.639  45 ml 

Ulangan 3 : 

Volume SVO esterifikasi = 184 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  184 x 240 

           967.76 

       = 45.631  46 ml 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 25 menit (F2W3) 

Ulangan 1 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 180 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  180 x 240 

           967.76 

      = 44.639  45 ml 

Ulangan 2 : 

Volume SVO esterifikasi = 182 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  182 x 240 

           967.76 

      = 45.135  45 ml 

Ulangan 3 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 186 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  186 x 240 

           967.76 

       = 46.127  46 ml 

 



Lampiran 3. (Lanjutan) 

 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 30 menit (F2W4) 

Ulangan 1 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 180 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  180 x 240 

           967.76 

      = 44.639  45 ml 

Ulangan 2 : 

Volume SVO esterifikasi = 184 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  184 x 240 

           967.76 

      = 45.631  45 ml 

Ulangan 3 : 

Perbandingan volume 967.78 : 240 

Volume SVO esterifikasi = 186 ml, sehingga 

Volume methanol yang harus digunakan  =  186 x 240 

           967.76 

       = 46.127  46 ml 

 



Lampiran 4. Perhitungan Jumlah H2SO4 

 

Prosentase H2SO4    = 1 % berat minyak 

ρ Minyak (TG)   = 0.9 gr/ml 

Volume minyak yang digunakan = 200 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

   =  0.9 gr/ml   X   200 ml 

   = 180 gr 

1 % H2SO4 =     1 

        100 

 =   1.8 gr 

ρ H2SO4 =  1.84 gr/ml 

Volume H2SO4 =     1.8 gr 

      1.84 gr/ml 

  = 0.978 ml   1 ml 

 

X 180 gr 



Lampiran 5. Perhitungan Berat KOH yang Digunakan 

KOH yang digunakan sebesar 1 % berat minyak. 

 Perlakuan Frekuensi Rendah Waktu 15 menit (F1W1) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 187 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   187 ml 

    = 168.3 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.683 gr 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 188 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   188 ml 

    = 169.2 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.692 gr 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 187 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   187 ml 

    = 167.4 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.683 gr 

 Perlakuan Frekuensi Rendah Waktu 20 menit (F1W2) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 189 ml 

 

X   168.3 

X   169.2 

X   168.3 



Lampiran 5. (Lanjutan) 

 

 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   189 ml 

    = 170.1 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.701 gr 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 187 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   187 ml 

    = 168.3 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.683 gr 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 186 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   186 ml 

    = 167.4 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.674 gr 

 Perlakuan Frekuensi Rendah Waktu 25 menit (F1W3) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 186 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   186 ml 

    = 167.4 gr 

X   170.1 

X   168.3 

X   167.4 



 Lampiran 5. (Lanjutan) 

Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.674 gr 

 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 190 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   190 ml 

    = 171 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.71 gr 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 196 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   196 ml 

    = 176.4 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.764 gr 

 Perlakuan Frekuensi Rendah Waktu 30 menit (F1W4) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 196 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   196 ml 

    = 176.4 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.764 gr 

 

X   167.4 

X   171 

X   176.4 

X   176.4 



Lampiran 5. (Lanjutan) 

 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 196 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   196 ml 

    = 176.4 gr 

  

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.764 gr 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 192 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   192 ml 

    = 172.8 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.728 gr 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 15 menit (F2W1) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 186 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   186 ml 

    = 167.4 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.674 gr 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 180 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

X   172.8 

X   176.4 

X   167.4 



 Lampiran 5. (Lanjutan)  

    =  0.9 gr/ml   X   180 ml 

    = 162 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.62 gr 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 176 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   176 ml 

    = 158.4 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.548 gr 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 20 menit (F2W2) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 180 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   180 ml 

    = 162 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.62 gr 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 180 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   180 ml 

    = 162 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.62 gr 

X   162 

X   158.4 

X   162 

X   162 



Lampiran 5. (Lanjutan) 

 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 184 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   184 ml 

    = 165.6 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.656 gr 

 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 25 menit (F2W3) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 180 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   180 ml 

    = 162 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.62 gr 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 182 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   182 ml 

    = 163.8 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.638 gr 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 186 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

X   165.6 

X   163.8 

X   162 



Lampiran 5. (Lanjutan)  

    =  0.9 gr/ml   X   186 ml 

    = 167.4 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.674 gr 

 Perlakuan Frekuensi Tinggi Waktu 30 menit (F2W4) 

Ulangan 1 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 180 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   180 ml 

    = 162 gr 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.62 gr 

Ulangan 2 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 184 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   184 ml 

    = 165.6 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.656 gr 

Ulangan 3 : 

Volume minyak SVO esterivikasi = 186 ml 

m. minyak =  ρ Minyak  X  Volume minyak 

    =  0.9 gr/ml   X   186 ml 

    = 167.4 

 Massa KOH yang digunakan =  1 

               100 

     =    1.674 gr 

X   167.4 

X   162 

X   165.6 

X   167.4 





Lampiran 6. Data Pengamatan pada Proses Esterifikasi 

No Nama Sampel Waktu 
(menit) Suhu (ºC) Rerata Suhu V. Aqueous (mL) Rerata V. 

aqueous V. SVO (mL) Rerata 
V.SVO 

1 F1W1 (1) 15 57 10,3 187 
2 F1W1 (2) 15 59 10 188 
3 F1W1 (3) 15 57 

57,67 
12 

10,77 
186 

187,00 

4 F1W2 (1) 20 65 6,9 189 
5 F1W2 (2) 20 63 6,8 187 
6 F1W2 (3) 20 68 

65,33 
7,1 

6,93 
186 

187,33 

7 F1W3 (1) 25 74 4,7 186 
8 F1W3 (2) 25 70 4,8 190 
9 F1W3 (3) 25 75 

73,00 
4,9 

4,80 
196 

190,67 

10 F1W4 (1) 30 79 5 196 
11 F1W4 (2) 30 81 5 196 
12 F1W4 (3) 30 78 

79,33 
3 

4,33 
192 

194,67 

13 F2W1 (1) 15 64 6 186 
14 F2W1 (2) 15 60 7 180 
15 F2W1 (3) 15 62 

62,00 
6 

6,33 
176 

180,67 

16 F2W2 (1) 20 78 5 180 
17 F2W2 (2) 20 75 4 180 
18 F2W2 (3) 20 75 

76,00 
3 

4,00 
184 

181,33 

19 F2W3 (1) 25 84 3 180 
20 F2W3 (2) 25 85 3 182 
21 F2W3 (3) 25 82 

83,67 
4 

3,33 
186 

182,67 

22 F2W4 (1) 30 90 3,2 180 
23 F2W4 (2) 30 92 3 184 
24 F2W4 (3) 30 89 

90,33 
3 

3,07 
186 

183,33 



 85 

Lampiran 7. Data Hasil Analisa Free Fatty Acid (FFA) 
 

No Nama 
Sampel 

Berat Sampel 
(gr) mL NaOH % FFA Rerata 

(%) 
1 F0W0 (1) 14 26 5,24 
2 F0W0 (2) 14 26,5 5,34 
3 F0W0 (3) 14 26,2 5,28 

5,28 

4 F1W1 (1) 14 5,6 1,13 
5 F1W1 (2) 14 6,1 1,23 
6 F1W1 (3) 14 5,3 1,07 

1,14 

7 F1W2 (1) 14 6,5 1,31 
8 F1W2 (2) 14 6,7 1,35 
9 F1W2 (3) 14 6,2 1,25 

1,30 

10 F1W3 (1) 14 7 1,41 
11 F1W3 (2) 14 7 1,41 
12 F1W3 (3) 14 8 1,61 

1,48 

13 F1W4 (1) 14 8,6 1,73 
14 F1W4 (2) 14 7,2 1,45 
15 F1W4 (3) 14 8 1,61 

1,60 

16 F2W1 (1) 14 6,7 1,35 
17 F2W1 (2) 14 6,5 1,31 
18 F2W1 (3) 14 7,1 1,43 

1,36 

19 F2W2 (1) 14 8,2 1,65 
20 F2W2 (2) 14 8,1 1,63 
21 F2W2 (3) 14 8,3 1,67 

1,65 

22 F2W3 (1) 14 8,7 1,75 
23 F2W3 (2) 14 8,9 1,79 
24 F2W3 (3) 14 8,2 1,65 

1,73 

25 F2W4 (1) 14 9,2 1,85 
26 F2W4 (2) 14 9,6 1,93 
27 F2W4 (3) 14 9,8 1,97 

1,92 

 

 



Lampiran 8. Data Pengamatan Transesterifikasi 

No Nama 
Sampel 

Wkt 
(mnt) V. SVO Avg V. SVO Suhu (ºC) Rerata 

Suhu 
V. Glsrl 

(mL) 
Rerata 

V. Glsrl 
V. Biodsl 

(mL) 
Rerata  
V. Bdsl 

1 F1W1 (1) 5 187 52 46 180 
2 F1W1 (2) 5 188 50 55 170 

3 F1W1 (3) 5 186 
187,00 

55 
52,33 

35 
45,33 

180 
176,67 

4 F1W2 (1) 5 189 58 39 184 

5 F1W2 (2) 5 187 55 34 186 

6 F1W2 (3) 5 186 
187,33 

56 
56,33 

38 
37,00 

184 
184,67 

7 F1W3 (1) 5 186 55 37 178 

8 F1W3 (2) 5 190 57 34 186 

9 F1W3 (3) 5 196 
190,67 

52 
54,67 

34 
35,00 

190 
184,67 

10 F1W4 (1) 5 196 56 30 190 

11 F1W4 (2) 5 196 57 30 190 

12 F1W4 (3) 5 192 
194,67 

  
56,50 

42 
34,00 

182 
187,33 

13 F2W1 (1) 5 186 59 39 180 
14 F2W1 (2) 5 180 56 34 173 

15 F2W1 (3) 5 176 
180,67 

57 
57,33 

37 
36,67 

172 
175,00 

16 F2W2 (1) 5 180 58 34 176 

17 F2W2 (2) 5 180 59 36 174 

18 F2W2 (3) 5 184 
181,33 

55 
57,33 

40 
36,67 

172 
174,00 

19 F2W3 (1) 5 180 57 39 173 

20 F2W3 (2) 5 182 60 38 174 

21 F2W3 (3) 5 186 
182,67 

57 
58,00 

32 
36,33 

176 
174,33 

22 F2W4 (1) 5 180 57 35 172 

23 F2W4 (2) 5 184 57 34 174 

24 F2W4 (3) 5 186 
183,33 

56 
56,67 

36 
35,00 

175 
173,67 
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Lampiran 9. Data Hasil Analisa Methyl Ester 

No Nama Sampel Viskositas 
(CSt) 

Rerata Viskositas 
(Cst) 

Densitas 
(g/cm3) 

Rerata Densitas 
(g/cm3) 

Titik Nyala 
(ºC) FAME Rerata 

FAME (%) 
1 F1W1 (1) 4,707 0,8809 45,81 
2 F1W1 (2) 4,856 0,8825 71,47 
3 F1W1 (3) 4,903 4,82 0,8821 0,8818 156,9 67,49 61,59 
4 F1W2 (1) 4,646 0,8811 82,34 
5 F1W2 (2) 4,966 0,883 80,21 
6 F1W2 (3) 5,085 4,90 0,883 0,8824 190,9 86,05 82,87 
7 F1W3 (1) 5,481 0,8849 76,53 
8 F1W3 (2) 6,28 0,8874 76,2 
9 F1W3 (3) 6,636 6,13 0,8891 0,8871 190,9 70,67 74,47 
10 F1W4 (1) 6,666 0,8894 71,01 
11 F1W4 (2) 6,048 0,8868 74,03 
12 F1W4 (3) 6,028 6,25 0,8872 0,8878 190,9 72,93 72,66 
13 F2W1 (1) 4,926 0,8824 94,74 
14 F2W1 (2) 5,044 0,8833 98,9 
15 F2W1 (3) 4,872 4,95 0,8821 0,8826 184,9 96,38 96,67 
16 F2W2 (1) 5,499 0,8848 68,61 
17 F2W2 (2) 5,102 0,8834 78,28 
18 F2W2 (3) 5,545 5,38 0,885 0,8844 177,9 73,88 73,59 
19 F2W3 (1) 5,84 0,8864 41,92 
20 F2W3 (2) 5,636 0,8853 57,73 
21 F2W3 (3) 5,678 5,72 0,8856 0,8858 188,9 50,87 50,17 
22 F2W4 (1) 4,903 0,8824 59,33 
23 F2W4 (2) 5,514 0,8846 59,96 
24 F2W4 (3) 5,22 5,21 0,8836 0,8835 190,9 76,45 65,25 
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Lampiran 10. Hasil Perhitungan % FAME 
 

 BERAT (mg)   AREA   FAME  NO 
SAMPEL NAMA SAMPEL  BZ-

OH   FAME   BZ-OH   FAME   TOTAL   AREA   TKR  THT 
(mg) PERSEN 

1 F1W1(1)           
21  

           
30  

 
1.066.701,06  

 
1.193.951,68   2.260.652,74         

1,12  
    
0,6545       13,74       45,81  

2 F2W4(3)           
20  

           
24  

    
875.265,77  

 
1.314.969,32   2.190.235,09         

1,50  
    
0,9175       18,35       76,45  

3 F2W1(1)           
18  

           
25  

    
621.366,06  

 
1.294.052,15   1.915.418,21         

2,08  
    
1,3158       23,68       94,74  

4 F1W4(2)           
19  

           
25  

    
481.653,30  

    
763.316,55   1.244.969,85         

1,58  
    
0,9740       18,51       74,03  

5 F2W3(1)           
23  

           
26  

 
1.288.970,34  

 
1.103.777,91   2.392.748,25         

0,86  
    
0,4739       10,90       41,92  

6 F2W1(3)           
22  

           
26  

    
555.474,20  

 
1.013.853,26   1.569.327,46         

1,83  
    
1,1391       25,06       96,38  

7 F1W1(3)           
20  

           
30  

    
607.998,94  

    
997.437,15   1.605.436,09         

1,64  
    
1,0123       20,25       67,49  

8 F1W3(3)           
17  

           
27  

    
369.824,91  

    
666.028,00   1.035.852,91         

1,80  
    
1,1224       19,08       70,67  

9 F2W4(2)           
20  

           
27  

    
660.323,06  

    
888.184,07   1.548.507,13         

1,35  
    
0,8095       16,19       59,96  

10 F0W0           
23  

           
31  

    
665.116,71  

    
172.511,97      837.628,68         

0,26  
    
0,0641         1,47         4,76  

11 F1W4(3)           
20  

           
29  

    
566.848,61  

    
967.258,57   1.534.107,18         

1,71  
    
1,0575       21,15       72,93  

12 F1W2(2)           
14  

           
29  

    
417.009,32  

 
1.078.421,18   1.495.430,50         

2,59  
    
1,6615       23,26       80,21  

13 F1W3(1) 
          
24  

           
30  

    
694.428,54  

 
1.082.853,97   1.777.282,51  

       
1,56  

    
0,9566       22,96       76,53  

14 F2W2(2) 
          
25  

           
32  

    
993.255,73  

 
1.614.580,01   2.607.835,74  

       
1,63  

    
1,0020       25,05       78,28  

15 F2W3(2) 
          
22  

           
32  

    
770.539,09  

 
1.070.345,68   1.840.884,77  

       
1,39  

    
0,8397       18,47       57,73  
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16 F1W2(3) 
          
17  

           
31  

    
495.706,11  

 
1.215.292,92   1.710.999,03  

       
2,45  

    
1,5692       26,68       86,05  

17 F2W1(2) 
          
20  

           
33  

    
406.003,86  

 
1.032.437,81   1.438.441,67  

       
2,54  

    
1,6318       32,64       98,90  

18 F2W4(1) 
          
22  

           
29  

    
940.692,54  

 
1.227.710,32   2.168.402,86  

       
1,31  

    
0,7820       17,20       59,33  

19 F2W3(3) 
          
37  

           
44  

 
1.187.921,68  

 
1.243.974,76   2.431.896,44  

       
1,05  

    
0,6050       22,38       50,87  

20 F1W2(1) 
          
25  

           
32  

    
798.651,44  

 
1.358.696,62   2.157.348,06  

       
1,70  

    
1,0540       26,35       82,34  

21 F1W3(2) 
          
15  

           
27  

    
551.398,88  

 
1.193.204,95   1.744.603,83  

       
2,16  

    
1,3717       20,57       76,20  

22 F2W2(1) 
          
23  

           
30  

    
685.906,03  

 
1.007.906,23   1.693.812,26  

       
1,47  

    
0,8949       20,58       68,61  

23 F1W1(2) 
          
24  

           
31  

    
904.713,12  

 
1.366.772,46   2.271.485,58  

       
1,51  

    
0,9232       22,16       71,47  

24 F2W2(3) 
          
25  

           
30  

    
800.988,42  

 
1.167.284,31   1.968.272,73  

       
1,46  

    
0,8865       22,16       73,88  

25 F1W4(1) 
          
23  

           
30  

    
676.721,79  

 
1.025.327,30   1.702.049,09  

       
1,52  

    
0,9262       21,30       71,01  

           
           
      MALANG, 12 MEI 2011    
KET TKR = TERUKUR          

 THT = TERHITUNG     PELAKSANA     

      
 
KALIAWAN      
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Lampiran 12. Hasil Validasi Internal Standar FAME  

 
 BERAT (MG)   AREA   RATIO FAME  NO NAMA 

SAMPEL  BZ-OH   FAME   BZ-OH   FAME   TOTAL   BERAT   AREA  
1 Sample 1 21,0 5,0 751.097,90 392.957,12 1.144.055,02 0,24 0,5232 
2 Sample 2 21,0 8,0 730.608,33 535.647,03 1.266.255,36 0,38 0,7332 
3 Sample 3 20,0 12,0 696.276,59 707.380,54 1.403.657,13 0,60 1,0159 
4 Sample 4 21,0 16,0 782.044,64 978.259,00 1.760.303,64 0,76 1,2509 
5 Sample 5 21,0 21,00 595.326,28 981.562,59 1.576.888,87 1,00 1,6488 

 
 

VALIDASI FAME

y = 1,4566x + 0,166
R2 = 0,9972

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

BERAT RATIO

A
R

EA
 R

A
TI

O
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Lampiran 14. Prosedur Pembacaan Kromatogram 

a. Luasan area FAME sampel dihitung dari hasil selisih total luasan area 

dengan luasan area yang dibentuk oleh BZ-OH. 

b. Rasio area dihitung dengan membandingkan luas area yang dibentuk FAME 

sample dengan yang dibentuk BZ-OH. 

c. Hasil rasio area FAME dan BZ-OH di substitusikan ke dalam persamaan 

yang telah didapatkan dari validasi sampel sebagai nilai y, sehingga 

dihasilkan berat rasio yang terukur (TKR) 

d. Berat FAME sampel yang terhitung didapat dari berat rasio terukur (TKR) 

dikali dengan berat awal BZ-OH yang di injeksikan. 

e. Hasil berat FAME sampel yang terhitung tersebut jika dibagi dengan berat 

awal FAME sampel yang diinjeksikan kemudian dikali 100 adalah hasil 

prosentase metil ester yang terbentuk 
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Lampiran 15. Perhitungan Yield Biodiesel 

 F1W1 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       = 176.67    

       187 

       = 94.47 % 

 

 F1W2 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       = 184.67    

    187.33 

       = 98.58 % 

 

 F1W3 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       = 184.67   

    190.67 

       = 96.85 % 

 

 F1W4 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       = 187.33    

    194.67 

       = 96.23 % 

 

 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 
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Lampiran 15. (Lanjutan) 

 F2W1 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       =   175    

    180.67 

       = 96.86 % 

 

 F2W2 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       =    174    

    181.33 

       = 95.96 % 

 

 F2W3 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       = 174.33    

     182.67 

       = 95.44 % 

 

 F2W4 

Yield Biodiesel    = Rerata V. Biodiesel 

              Rerata V. Esterifikasi  

       = 173.67    

    183.33 

       = 94.73 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 

x     100 % 
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Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralatan Ultrasonik Reaksi Esterifikasi 

Minyak (atas) & air (bawah) 
Hasil esterifikasi  

Hasil Esterifikasi 

Reaksi Transesterifikasi Biodiesel (atas) & Gliserol (bawah) Hasil esterifikasi  
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Lampiran 16 (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Transesterifikasi Pencucian I 

Pencucian II Pengeringan 

Alat Ukur Viskositas (Automatic Viscosity 
System S-Flow 3000V) Pengujian Viskositas 
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Lampiran 16. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Density/ Specific Gravity Meter 
DA-520 

Pengujian Densitas 

Pengujian Titik Nyala 

Automatic Pensky-Martens Closed Cup 
Flash Point Tester NPM 440 

Seta Cloud and Pour Point Refrigeration 
Unit 

Pengujian Titik Tuang 


