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RINGKASAN 

 Bekatul memiliki kandungan minyak yang tinggi yaitu sekitar 12-13%
sehingga masih bisa dimanfaatkan sebagai produk pangan, salah satunya adalah 
dengan mengekstraknya menjadi minyak bekatul. Minyak bekatul mengandung 
beberapa jenis lemak (lemak tidak jenuh 1 ikatan rangkap, lemak tidak jenuh banyak 
ikatan rangkap, dan lemak jenuh) serta asam lemak oleat, linoleat, linolenat, palmitat, 
dan stearat). Minyak ini juga mengandung antioksidan alami tokoferol, tokotrienol, 
dan orizanol yang bermanfaat melawan radikal bebas dalam tubuh terutama sel 
kanker, serta membantu menurunkan kolesterol dalam darah, kolesterol liver, serta 
menghambat menopause sehingga dapat dimanfaatkan sebagai suplemen pangan 
yang berkualitas. Namun, minyak bekatul sulit dimurnikan karena tingginya 
kandungan asam lemak bebas dan senyawa tak tersabunkan yang membuat sifak fisik 
dan kimia minyak bekatul buruk sehingga perlu dilakukan metode pemurnian yang 
dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia minyak bekatul, salah satunya adalah dengan 
pemucatan menggunakan berbagai jenis dan konsentrasi adsorben. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui jenis dan konsentrasi adsorben terbaik yang dapat 
digunakan untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia minyak bekatul. 
 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua 
faktor, faktor pertama adalah jenis adsorben yang terdiri dari 3 level (bentonit, zeolit, 
arang aktif) dan faktor kedua adalah konsentrasi adsorben yang terdiri dari 3 level 
(2,5%, 5%, 7,5% b/v) sehingga didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan 
diulang sebanyak tiga kali ulangan. Data hasil pengamatan dianalisa dengan ANOVA 
(Analysis of Variance) dengan selang kepercayaan 5% dan dilanjutkan dengan uji 
BNT dan jika ada interaksi antara kedua faktor maka dilanjutkan dengan uji lanjut 
DMRT. Pengamatan perlakuan terbaik menggunakan metode Multiple atribute. 
 Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan zeolit dengan konsentrasi 
penambahan 7,5% didapat sebagai perlakuan terbaik dengan berat jenis sebesar 0,84 
g/ml, viskositas 0,00136 Poiseuille, tingkat kejernihan 71,61 %T, dan rendemen 
sebesar 74,77%. Sedangkan untuk warna dibagi menjadi tiga yaitu tingkat kecerahan 
(L*) sebesar 68,33, tingkat kemerahan (a*) -3,33, dan tingkat kekuningan (b*) 71. 
Hasil analisa kimia menunjukkan kadar asam lemak bebas pada perlakuan zeolit 
7,5% (b/v) sebesar 19,86%, bilangan peroksida 0,92 mek/kg, dan bilangan TBA 0,09
mg malonaldehid/kg. 
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SUMMARY 

 Rice bran has high oil content of about 12-13% so it can still be used as a food 
product, one is extract them into bran oil. Rice bran oil contains several types of fat (no 
saturated fat one double bond, unsaturated fat lot of double bonds, and saturated fat) 
and fatty acids oleic, linoleic, linolenic, palmitic, and stearic). This oil also contains 
natural antioxidants tocopherol, tocotrienol, and oryzanol useful against free radicals in 
the body especially the cancer cells, as well as help to lower cholesterol in the blood, 
liver cholesterol, and inhibit the menopause so it can be used as a food supplement 
quality. However, rice bran oil was difficult to purified because of the high content of 
free fatty acids and unsaponification compounds that make physical and chemical 
properties of rice bran oil are so bad that need to be done by refining method that can 
improve the physical and chemical properties of rice bran oil, one of which is by 
bleaching using different types and concentrations adsorbent. The purpose of this study 
was to determine the best type and concentration of adsorbents that can be used to 
improve the physical and chemical properties of rice bran oil. 
 This study used Completely Randomized Design (CRD) with two factors, first 
factor is the type of adsorbent which consisted of three levels (bentonite, zeolite, 
activated carbon) and the second factor is the concentration of adsorbent which 
consists of three levels (2.5%, 5% , 7.5% w/v) thus obtained nine treatment 
combinations. Each treatment was repeated three times repetition. Observation data 
were analyzed by ANOVA (Analysis of Variance) with a confidence interval of 5% 
and followed by LSD and if there was an interaction between these two factors then 
continued with further test DMRT. The best treatment observations using multiple 
attributes. 
 Based on the results of the study, treatment of zeolite with the addition of 7.5% 
concentration is obtained as the best treatment with a specific gravity of 0.84 g/ml, 
viscosity of 0.00136 Poiseuille, clarity of 71.61% T, and the yield of 74.77%. As for 
the color is divided into three levels of brightness (L*) of 68.33, the level of redness 
(a*) of -3.33, and the yellowness (b*) of 71. The results of chemical analysis showed 
levels of free fatty acids in the treatment of zeolite 7.5% (w/v) for 19.86%, number of 
peroxide 0.92 mek/ kg and 0.09 mg TBA numbers malonaldehyde / kg. 
 
 
Key words: rice bran, oil, bleaching, bentonite, zeolite, activated carbon, the 
concentration 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil padi yang cukup besar. Badan 

Pusat Statistik mencatat, produksi padi tahun 2010 (Angka Sementara) sebesar 66,41 

juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat sebanyak 2,01 juta ton (3,13 persen) 

dibandingkan tahun 2009 (BPS, 2011). Dari total produksi padi, dapat dihasilkan 10% 

bekatul yang saat ini hanya digunakan sebagai pakan ternak (Madhavi et al., 1996). 

Bekatul di Indonesia cukup melimpah jumlahnya tetapi pemanfaatannya masih 

terbatas pada pakan ternak. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh adanya reaksi 

hidrolisis yang dikatalisis oleh enzim lipase terhadap minyak yang terkandung di 

dalam bekatul (Sayre, 1985). Hal ini sangat disayangkan, mengingat bekatul dapat 

dimanfaatkan secara lebih maksimal. Salah satu cara untuk memaksimalkan 

pemanfaatan bekatul adalah dengan mengekstrak minyak bekatul  dengan pelarut 

heksana karena kandungan lemak dalam bekatul yang cukup tinggi yaitu sekitar 12-

13% (Ardiansyah, 2006).  

Minyak bekatul mengandung beberapa jenis asam lemak, antara lain: asam 

oleat (42,79%), linoleat (34,65%), linolenat (0,19%), palmitat (16,74%), dan stearat 

(1,79%). Selain itu, minyak bekatul juga mengandung antioksidan alami tokoferol 

(0,081%), tokotrienol (0,336%), dan orizanol (1-2%) yang bermanfaat melawan radikal 

bebas dalam tubuh terutama sel kanker, serta membantu menurunkan kolesterol dalam 



darah, kolesterol liver, serta menghambat menopause sehingga telah menjadi salah satu 

minyak nabati terbaik di beberapa negara (Gunstone, 2004).  

Minyak bekatul kasar memiliki sifat fisik dan kimia yang buruk sehingga harus 

dimurnikan untuk memperbaiki sifat fisik dan kimianya tersebut. Namun minyak 

bekatul tersebut sulit untuk dimurnikan karena tingginya kandungan asam lemak bebas 

dan senyawa-senyawa tak tersabunkan. Adanya senyawa-senyawa tak tersabunkan 

mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari minyak bekatul. Sebagai contoh, gliserida 

parsial dan wax menyebabkan viskositas minyak bekatul dua kali viskositas minyak 

nabati pada umumnya. Wax dalam minyak bekatul sangat sulit untuk dipisahkan, 

adanya sisa wax dalam minyak bekatul menyebabkan kekeruhan pada minyak bekatul 

(Lakkakula, dkk. 2003). 

Pemucatan merupakan salah satu langkah dalam pemurnian edible oil untuk 

mendapatkan warna minyak yang baik. Salah satu metode pemucatan yang sering 

digunakan adalah pemucatan dengan adsorben. Adsorben-adsorben yang sering 

digunakan dalam pemucatan minyak antara lain bentonit, zeolit, dan arang aktif. 

Bentonit mampu menyerap pigmen, sabun dan fosfatida (Hamm and Hamilton,2000), 

zeolit dapat mengurangi angka asam dan peroksida (Kusumastuti, 2004), sedangkan 

arang aktif dapat menyerap fosfolipid dan logam (Kusumastuti, 2004). Ketiga adsorben 

tersebut memiliki kemampuan menyerap yang berbeda dalam pemurnian minyak. Oleh 

karena itu, perlu dikaji jenis dan konsentrasi adsorben terbaik yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia minyak bekatul. 

 

 



1.2 Tujuan 

 Mengetahui jenis dan konsentrasi adsorben terbaik yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki sifat fisik dan kimia minyak bekatul. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang jenis 

dan konsentrasi adsorben yang tepat pada pemucatan minyak bekatul. 

 

1.4 Hipotesis 

 Perbedaan jenis dan konsentrasi adsorben diduga berpengaruh pada sifat fisik 

dan kimia minyak bekatul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bekatul  

Bekatul (rice bran) merupakan bagian terluar dari biji dan terdiri dari 

kombinasi aleuron, sekam, dan endosperma berpati (Salunkhe et al., 1992). Sifat fisik 

dan kimia bekatul tergantung dari varietas, perlakuan sebelum penggilingan, sistem 

penggilingan, tingkat penggilingan, dan adanya pemisahan bagian-bagian bekatul 

selama penggilingan (Orthoefer, 1996). 

 
 

Gambar 1. Bagian-Bagian Bekatul 
       Sumber : Thai Edible Oil Co., Ltd (2007) 

 

Bekatul mengandung 12-13%  minyak dan komponen yang tidak dapat 

tersabunkan 4,3%. Fraksi tidak tersabunkan ini terdiri dari tokoferol, tokotrienol, 

gamma-orizanol, dan beta-sitosterol, dimana semua komponen tersebut berkontribusi 

untuk menurunkan kadar kolesterol. Bekatul juga mengandung serat pangan dalam 



jumlah yang tinggi, pati, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kandungan kaya gizi itu 

membuat bekatul menjadi bahan pangan fungsional yang penting dan berpotensi untuk 

dikembangkan dalam industri pangan, farmasi, dan pangan suplemen (Ardiansyah, 

2006).  

Tabel 1. Komposisi Kimia Bekatul 

Komponen Jumlah (%) 
Protein 
Lemak 
Serat 
Abu 
Karbohidrat 

11,3 – 14,9 
   15 – 19,7 

24 - 29 
              6,6 – 9,9 
                34 - 62 

Sumber : Juliano, 1993 

 
Bekatul mengandung enzim lipase dan lipoksigenase yang dapat 

mempengaruhi umur simpan dan kualitas dari bekatul. Lipase pada bekatul dapat 

mengakibatkan hidrolisis minyak di dalam bekatul yang menghasilkan asam lemak 

bebas. Aktivitas lipase dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan lama penyimpanan. 

Sedangkan enzim lipoksigenase pada bekatul dapat menyebabkan peningkatan 

bilangan peroksida, penurunan bilangan iodin, dan peningkatan bilangan TBA 

(Orthoefer, 1996).  

Bekatul hasil penggilingan padi harus segera distabilisasi untuk mencegah 

reaksi hidrolisis dan memperkecil kemungkinan terbentuknya asam lemak bebas. 

Lipase dan lipoksigenase dapat diinaktifkan dengan menggunakan panas. Beberapa 

metode stabilisasi bekatul menggunakan panas telah diterapkan, antara lain 

penggunaan udara panas, pemanggangan, pengukusan atau pemasakan ekstrusi. 

(Orthoefer, 1996). 



2.2 Minyak Bekatul 

Minyak bekatul merupakan minyak yang diperoleh dari hasil ekstraksi bekatul 

dan banyak mengandung komponen tanaman bermanfaat yang biasa disebut sebagai 

fitokimia, berbagai vitamin (thiamin, niacin, vitamin B-6), mineral (besi, fosfor, 

magnesium, potassium), asam amino, asam lemak essensial dan antioksidan, sehingga 

berpotensi untuk mengurangi resiko terjangkitnya penyakit dan meningkatkan 

kesehatan tubuh. Disamping itu, bekatul bersifat hipoalergenik (bebas alergi) dan 

merupakan sumber serat (dietary fiber) yang baik (Hadipernata, 2006). 

Minyak bekatul mengandung beberapa jenis lemak yaitu lemak tidak jenuh 1 

ikatan rangkap, lemak tidak jenuh banyak ikatan rangkap dan lemak jenuh serta asam-

asam lemak yaitu asam oleat, linoleat, linolenat, palmitat, dan stearat. Minyak ini juga 

mengandung senyawa vitamin E yaitu tokoferol (0,081%) dan tokotrienol (0,336%) 

yang berfungsi sebagai antioksidan sehingga minyak bekatul memiliki stabilitas 

oksidasi yang baik dan dapat digunakan sebagai minyak goreng. Selain itu, minyak 

bekatul juga mengandung 1-2% gamma-orizanol yang merupakan senyawa antioksidan 

kuat dan telah digunakan di Jepang sebagai zat antioksidan pada makanan, minuman, 

dan kosmetika (Scavariello dan Arellano, 1998). Senyawa-senyawa ini memiliki 

kemampuan untuk mencegah penyakit-penyakit kardiovaskuler karena dapat 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Kahlon, 1996). 

 

 

 

 



2.3. Sifat Fisika dan Kimia Minyak Bekatul (Rice Bran Oil) 

Minyak bekatul yang baru diekstrak biasanya berwarna hijau kecoklatan dan 

berbau khas minyak bekatul. Sifat fisiko-kimia minyak bekatul dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2.  Standar Minyak Bekatul 

Sumber : Thai Industrial Standards Institute, 1994 

 
Minyak bekatul memiliki aroma dan tampilan yang baik serta nilai titik asapnya 

cukup tinggi (254˚C). Dengan titik asap yang paling tinggi diantara minyak nabati 

lainnya maka minyak dedak merupakan minyak terbaik dibandingkan minyak kelapa, 

minyak sawit, maupun minyak jagung (Hadipernata, 2006).      

2.4. Komposisi Asam Lemak dalam Minyak Bekatul 

Minyak bekatul mengandung beberapa jenis lemak sepeti lemak tidak jenuh 1 

ikatan rangkap, lemak tidak jenuh banyak ikatan rangkap dan lemak jenuh. Asam-asam 

lemak yang banyak terdapat pada minyak bekatul adalah asam  lemak oleat, linoleat, 

palmitat, dan stearat. 

 

 

 

No. Parameter Spesifikasi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Warna 
Asam Lemak Bebas (%) 
Bilangan Peroksida (mek/kg) 
Bilangan iodin (g/100g minyak) 
Bilangan Penyabunan  
Berat Jenis (g/ml) 

Maks 4R, 35Y 
Maks 0,3 
Maks 1,5 
92 – 115 
180 – 195 
Maks 0,920 



Tabel 3.  Komposisi Asam Lemak dalam Minyak Bekatul 

No. Komponen Lemak (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Kaproat 
Miristat 
Palmitat 
Palmitoleat 
Heptadekanoat 
Stearat 
Oleat 
Linoleat 
Linolenat 
Arakhidonat 
Eikosanoat 
Behenoat 

0,31 
0,02 
16,74 
0,22 
0,07 
1,79 
42,79 
34,65 
0,19 
0,64 
0,70 
0,20 

Sumber : Tahira, et al, 2007 

2.5. Proses Pengolahan Minyak Bekatul 

Pengolahan minyak bekatul meliputi dua faktor penting, yaitu stabilisasi dan 

ekstraksi. Stabilisasi bertujuan untuk menghancurkan enzim lipase yang ada dalam 

bekatul sehingga rendemen minyak meningkat dan kadar asam lemak bebas menurun. 

Stabilisasi dapat dilakukan secara kimiawi atau menggunakan panas. Stabilisasi 

dengan panas menyebabkan enzim lipase dalam bekatul terdeaktivasi pada suhu 100-

120˚C dalam waktu beberapa menit. Pemanasan dilakukan dengan injeksi uap panas, 

kontak dengan udara panas, pemanggangan atau pemasakan ekstrusif (Hadipernata, 

2006).  

Ekstraksi merupakan suatu cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari 

bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak. Minyak bekatul dapat diekstraksi 

dengan pengepresan atau dengan ekstraksi pelarut. Ekstraksi dengan pengepresan tidak 

biasa digunakan karena tingginya kandungan minyak yang tertinggal selama proses. 



Metode ekstraksi yang sering digunakan adalah ekstraksi dengan pelarut karena residu 

minyak yang tertinggal selama proses kurang dari 1% (Bockish, 1998).  

Ekstraksi padat-cair (leaching) adalah proses pemisahan suatu zat terlarut yang 

terdpat dalam suatu padatan dengan mengontakkan padatan dan cairan bercampur dan 

kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut dalam pelarut. Pada ekstraksi 

padat-cair terdapat dua fase yaitu fase overflow (ekstrak) dan fase underflow 

(rafinat/ampas) (Mc.Cabe, 1985) 

Metode paling sederhana untuk mengekstraksi padatan adalah mencampurkan 

seluruh bahan dengan pelarut, lalu memisahkan larutan tersebut dengan padatan tidak 

terlarut (Brown, 1950). Mekanisme ekstraksi pada ekstraksi minyak bekatul adalah 

sebagai berikut : mula-mula pelarut dipanaskan pada temperatur titik didih. Uap dari 

pelarut kemudian didinginkan dan akan jatuh ke ekstraktor dan berdifusi ke dalam 

padatan (bekatul). Solut yang bercampur dengan padatan kemudian berdifusi ke luar 

padatan, selanjutnya pelarut yang bercampur dengan solut berdifusi ke permukaan luar 

partikel. Perpindahan pelarut biasanya terjadi ketika partikel untuk pertama kalinya 

dikontakkan dengan pelarut (Brown, 1950). 

 

2.6. Metode Ultrasonik 

2.6.1 Gelombang Ultrasonik 

Metode ultrasonik adalah metode yang menggunakan gelombang ultrasonik 

yaitu gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 kHz (Suslick, 1988). 

Menurut Mason (1990) mengklasifikasikan ultrasonik menjadi dua definisi yang 

dibedakan atas besarnya frekuensi dan aplikasinya, yaitu: 



1. Frekuensi tinggi atau diagnostic ultrasound (2 – 10 MHz) 

2. Frekuensi rendah atau power ultrasound (20 – 100 kHz) 

  Diagnostic ultrasound atau gelombang dengan amplitudo rendah digunakan 

untuk mengukur kecepatan dan koefisien penyerapan gelombang dalam medium 

dengan jarak 2 – 10 MHz. Biasanya digunakan untuk aplikasi medis, analisis kimia, 

dan studi fenomena relaksasi. Power ultrasound melibatkan gelombang energi yang 

tinggi (frekuensi rendah), diaplikasikan untuk pembersihan (cleaning), penyatuan 

plastik, dan untuk mengamati pengaruh reaktivitas kimia. 

Mason (1990) menjelaskan bahwa gelombang suara yang merambat melalui 

cairan, juga menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Perpindahan ini disebabkan 

oleh tubrukan elastik antar molekul dengan molekul lain, sehingga meningkatkan 

intensitas perpindahan energinya. Pada kenyataannya kehilangan energi terjadi karena 

pengaruh:  

a. Kekentalan atau viskositas (gerak bergesekan satu molekul  relatif dengan yang 

lain dalam cairan) 

b. Panas  (transfer panas dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah) 

Hal ini menyebabkan energi gelombang akan menjadi lemah saat melalui 

medium. Koefisien penyerapan tidak hanya tergantung apada fluida dan suhu, tetapi 

tergantung pada frekuensi gelombang (Mason, 1990). 

 

 

 

 



2.6.2 Aplikasi Ultrasonik pada Industri Pangan  

Penggunaan ultrasonik pada industri pangan dengan intensitas rendah telah 

dilakukan sejak lebih dari 60 tahun yang lalu, hanya saja baru beberapa teknik yang 

berpotensi saja yang diaplikasikan (Povey dan McClements, 1988). Industri pangan 

pada yang saat itu sedang berkembang. Ultrasonik merupakan salah satu pilihan yang 

tepat untuk diaplikasikan. Pemakaian ultrasonik dapat dilakukan secara otomatis, cepat 

dan tepat. Ultrasonik bersifat non-destructive dan non-invasive, dapat dengan mudah 

diadaptasikan ke berbagai aplikasi (Mc Clements, 1995).   

Aplikasi ultrasonik untuk meningkatkan proses produk belum begitu populer di 

industri pangan, tetapi telah banyak dikembangkan di industri lain. Pada suara dengan 

intensitas tinggi dapat diaplikasikan suara sonik (<18kHz) atau ultrasonik (≥18 kHz) 

tergantung dari aplikasinya. Keuntungan dari penggunaan suara dapat berpengaruh 

pada efek kimia, fisik dan mekanis pada proses dan produk (Suslick, 1988). Hal-hal 

yang mempengaruhi kemampuan ultrasonik untuk menimbulkan efek kavitasi yang 

diaplikasikan pada produk pangan antara lain karakteristik ultrasonik seperti frekuensi, 

intensitas, amplitudo, daya, karakteristik produk (seperti viskositas, tegangan 

permukaan) dan kondisi sekitar seperti suhu dan tekanan (William, 1983). 

Iida (2002) menyatakan bahwa beberapa keuntungan yang ditawarkan pada 

penggunaan teknologi ultrasonik dalam aplikasinya pada berbagai macam pati dan 

polisakarida adalah: 1) proses ultrasonik tidak membutuhkan penambahan bahan kimia 

dan bahan tambahan lain, 2) Prosesnya cepat dan mudah, yang berarti prosesnya tidak 

memerlukan biaya tinggi, 3) Prosesnya tidak mengakibatkan perubahan yang 

signifikan pada struktur kimia, partikel, dan senyawa-senyawa bahan yang digunakan. 



Konfigurasi reaktor gelombang ultrasonik dikenal beberapa macam diantaranya 

sistem tanduk getar, sistem batch, sistem rambatan frekuensi ganda, sistem  rambatan 

frekuensi triple, sistem batch dengan getaran longitudinal, homogenizer tekanan tinggi, 

homogenizer kecepatan tinggi dan plat oriffice (Gogate et al., 2006).  

Penelitian ini menggunakan ultrasonik dengan sistem batch. Peralatan 

ultrasonik sistem batch terdiri dari chamber untuk meletakkan sampel yang harus diisi 

dengan aquades. Pengatur waktu proses yang secara otomatis akan berhenti ketika 

waktunya sudah habis. Frekuensi gelombang ultrasonik yang ditransmisikan sekitar 50 

kHz  dengan daya 600 Watt. Konfigurasi ultrasonik sistem batch ini cocok untuk skala 

laboratorium. Ultrasonik digunakan untuk merusak jaringan sel tanaman, untuk 

mengekstraksi senyawa tertentu, homogenisasi dan untuk mempercepat proses reaksi 

kimia.   

 

Gambar  2. Gambar Ultrasonik Sistem Batch dengan Menggunakan Chamber 

2.6.3 Ekstraksi dengan Ultrasonik dan Pengaruhnya terhadap Produk 

Metode Ultrasonik mempermudah proses ekstraksi, transfer massa, distrupsi 

sel, meningkatkan efek penetrasi. Mason (1990) menyebutkan pada proses ekstraksi 



senyawa dari adas, hops, marigold, daun mint dan lemon dapat meningkatkan 20 - 40 

% hasil ektraksi menggunakan metode ultrasonik dibandingkan dengan metode 

ekstraksi biasa. Menurut Cameron dan Wang (2006) menyebutkan bahwa rendemen 

ekstraksi pati jagung dari proses ultrasonik selama 2 menit adalah sekitar 55,2 – 67,8% 

hampir sama dengan rendemen yang didapat dari pemanasan dengan air selama 1 jam 

yaitu 53,4%. Penelitian lain tentang ekstraksi pati beras menyebutkan kombinasi 0,5% 

sodium dedocyl sulfate dengan ultrasonik dapat meningkatkan rendemennya hingga 

84,9 % dengan residu protein yang rendah. 

Kuldiloke (2002) mencatat penggunaan frekuensi tinggi gelombang ultrasonik 

untuk perbaikan produk makanan atau proses monitoring untuk akselerasi penyerapan.  

Park et al. (2006) menyebutkan pada penelitian ekstraksi pati sorgum menggunakan 

sonikasi dapat terlihat efisiensinya dengan berkurangnya kandungan protein di 

dalamnya. Hal yang berpengaruh pada perubahan kandungan protein dan warna antara 

lain lama sonikasi, konsentrasi larutan, perbedaan tipe dan konsentrasi agen pengendap 

protein serta kecepatan sentrifugasinya. 

2.7. Pemurnian Minyak 

Pada umumnya minyak untuk tujuan bahan pangan dimurnikan melalui tahap 

proses sebagai berikut (Ketaren, 1986) : 

a) Pemisahan bahan berupa suspensi dan dispersi koloid dengan cara penguapan,   

deguming dan pencucian dengan asam. 

b) Pemisahan asam lemak bebas dengan cara netralisasi. 

c) Dekolorisasi dengan proses pemucatan. 



d) Deodorisasi. 

e) Pemisahan gliserida jenuh (stearin) dengan cara pendinginan (chilling)  

 Sebelum dimurnikan, terlebih dahulu dilakukan perlakuan pendahuluan pada 

minyak yang bertujuan untuk memudahkan proses pemurnian. Salah satu perlakuan 

pendahuluan yang umum dilakukan terhadap minyak yang akan dimurnikan adalah 

proses pemisahan gum (degumming). Pemurnian gum merupakan suatu proses 

pemisahan getah atau lendir yang terdiri dari fosfatida, sisa protein, karbohidrat, air 

dan resin, tanpa mengurangi jumlah asam lemak dalam minyak (Ketaren, 1986). 

 Setelah proses degumming, dilakukan proses netralisasi. Netralisasi adalah 

suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak atau lemak dengan cara 

mereaksikan asam lemak degan basa atau pereaksi lainnya sehingga membentuk sabun 

(soap stock). Reaksi penyabunan pada proses netralisasi dapat dilihat pada Gambar 2 

berikut ini : 

RCOOH + NaOH                    RCOONa + H2O 
 

     Gambar 3. Reaksi Penyabunan (Ketaren,1986) 
 

 Minyak yang telah dinetralisasi masih tampak keruh, untuk itu dilakukan 

pemucatan atau bleaching. Pemucatan adalah suatu tahap proses pemurnian minyak 

yang bertujuan untuk menghilangkan warna yang tidak disukai dan menghilangkan 

getah (gum) yang ada dalam minyak (Ketaren, 1986). Pemucatan dilakukan dengan 

mencampur  minyak dengan sejumlah kecil adsorben seperti tanah, lempung aktif dan 

arang aktif atau dapat juga menggunakan bahan kimia (Ketaren, 1986). 

 Setelah dilakukan pemucatan, selanjutnya dilakukan deodorisasi untuk 

menghilangkan rasa dan bau yang tidak diinginkan. Deodorisasi adalah salah satu 



proses dalam pemurnian minyak yang bertujuan untuk menghilangkan bau dan rasa 

yang tidak diinginkan dalam minyak (Ketaren, 1986).  

2.8. Pemucatan 

Pemucatan adalah suatu tahap proses pemurnian minyak untuk menghilangkan 

zat warna yang tidak disukai dalam minyak. Pemucatan dilakukan dengan mencampur 

minyak dengan adsorben seperti lempung aktif dan arang aktif atau menggunakan 

bahan kimia. Keuntungan lain dari pemucatan adalah menghilangkan peroksida dan 

hasil lainnya serta membersihkan residu dari sabun fosfatida (Akoh dan David, 1998). 

Pemucatan dengan adsorben dilakukan dengan mencampur adsorben dengan 

minyak panas pada suhu 80-100˚C selama 15-30 menit. Penambahan adsorben yang 

dilakukan pada minyak mencapai suhu 70-80˚C dan jumlah yang ditambahkan 1,0-

1,5% dari berat minyak (Akoh dan David, 1998). 

Adsorpsi dinyatakan sebagai banyaknya zat dalam fase muka per satuan luas, 

karena adsorpsi adalah gejala permukaan maka semakin luas permukaan semakin 

banyak komponen teradsorpsi. Agar mempunyai luas permukaan yang besar, adsorben 

harus mempunyai pori-pori yang banyak (Oscik, 1982). Daya adsorpsi adsorben 

disebabkan adanya ion AI3+  pada permukaan partikel adsorben. Daya adsorpsi tersebut 

tergantung dari perbandingan komponen SiO2 dan AL2O3 (Susanto, 1987). 

Aktivasi adsorben dengan asam (misalnya : HCl atau H2SO4) akan 

mempertinggi daya adsorpsi karena mineral tersebut akan melarutkan atau bereaksi 

dengan komponen yang berupa tar, garam Ca dan Mg yang menutupi pori-pori 

adsorben sehingga terjadi pelebaran kapiler pada adsorben. Disamping itu, asam 



mineral melarutkan Al2O3  sehingga dapat menaikkan perbandingan jumlah SiO2 dan 

Al2O3. Pendidihan adsorben dengan asam mineral menyebabkan permukaannya yang 

aktif terbebas dari garam-garam logam yang tadinya menutupi permukaan itu. Daya 

adsorpsi lebih efektif jika adsorben mempunyai berat jenis lebih rendah, ukuran 

partikel halus, dan pH adsorben mendekati netral (Susanto,1987). 

Kemampuan adsorpsi suatu adsorben ditentukan beberapa faktor. Faktor yang 

mempengaruhi daya adsorpsi menurut Sutarti (1994) yaitu : 

1. Kualitas adsorben 

Kualitas adsorben ditentukan oleh keaktifan dari adsorben yang meliputi 

ukuran partikel, kepolaran, luas permukaan, banyaknya pori-pori per satuan 

adsorben dan kandungan air kristal. 

2. Jumlah adsorben 

Banyaknya konsentrasi adsorben tergantung dari kualitas larutan. Makin jelek 

kualitas larutan yang akan dimurnikan maka konsentrasi adsorben makin 

banyak. Sebaliknya, jika kualitas larutan tidak terlau jelek maka konsentrasi 

yang digunakan sedikit. 

3. Waktu pengadukan 

Waktu pengadukan tergantung dari keaktifan adsorben yang digunakan. Bila 

keaktifan rendah dan kualitas larutan jelek maka waktu pengadukan semakin 

lama. 

4. Suhu 

Suhu diatur sedemikian rupa sehingga larutan yang akan dimurnikan 

mempunyai viskositas yang rendah pada waktu pengadukan. 



5. Komposisi kimia 

Komposisi kimia yang memegang peranan penting untuk penyerapan adalah 

SiO2. Sedikit SiO2 di dalam adsorben maka kapasitas penyerapannya akan kecil 

pula. 

Menurut Metcalf dan Eddy (1991), molekul gas atau cairan akan terikat secara 

fisik pada permukaan adsorben. Proses adsorpsi terjadi dalam 3 tahap : 

 Perpindahan secara makro : pergerakkan materi organik melalui sistem pori-pori 

makro pada adsorben (pori-pori makro >50 nm). 

 Perpindahan secara mikro : pergerakkan materi organik melalui pori-pori yang 

berukuran lebih kecil yaitu meso pore (2-50 nm) dan micro pore (<2 nm). 

 Penyerapan : keterikatan materi organik secara fisik pada permukaan adsorben 

dalam pori-pori. 

2.9. Adsorben 

Jenis adsorben berkaitan dengan sifat khas dari suatu adsorben untuk menyerap 

adsorbat. Adsorben yang polar cenderung menyerap adsorbat polar, sedangkan untuk 

sifat adsorben yang berpengaruh adalah kemurnian adsorben dan luas permukaan. 

Kemurnian adsorben dapat ditingkatkan dengan aktivasi. Biasanya adsorben buatan 

lebih banyak digunakan daripada adsorben alami karena kemurnian adsorben buatan 

lebih tinggi. Luas permukaan adsorben adalah luas per satuan massa adsorben (m2/g). 

Luas permukaan adsorben ini sangat berpengaruh untuk tersedianya tempat adsorpsi. 

Adsorpsi merupakan aktivitas permukaan sehingga besarnya adsorpsi sebanding 

dengan luas permukaan spesifik (bagian luas permukaan total yang tersedia untuk 



adsorpsi). Makin besar luas permukaan, makin besar pula adsorpsi yang terjadi 

(Sawyer and Mc Carthy,1987). 

Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang sangat besar. 

Permukaan yang luas ini terbentuk karena banyaknya pori halus pada padatan tersebut. 

Biasanya luasnya berada dalam orde 200-1000 m2/g adsorben. Diameter pori sebesar 

0,0003-0,02 µm. Disamping luas spesifik dan diameter pori, distribusi ukuran partikel 

maupun kekerasannya merupakan karakteristik yang penting dari suatu adsorben 

(Bernasconi,dkk, 1995). 

Tahapan pengolahan untuk memeperoleh adsorben dengan kemampuan tinggi 

adalah sebagai berikut (Anonymous, 2002) : 

1. Preparasi 

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh ukuran produk yang sesuai dengan 

tujuan penggunaan. Preparasi terdiri dari tahap permukaan (crushing) sampai 

penggerusan (grinding). 

2. Aktivasi 

Proses ini bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat khusus adsorben dengan 

cara menghilangkan unsur-unsur pengotor dan menguapkan air yang 

terperangkap dalam pori kristal adsorben. Ada 2 cara yang umum digunakan 

dalam proses aktivasi adsorben, yaitu pemanasan pada suhu 200-400˚C selama 

2-3 jam dan secara kimia dengan menggunakan pereaksi NaOH dan H2SO4. 

 

 

 



3. Modifikasi 

Proses modifikasi dimaksudkan untuk mengubah sifat permukaan adsorben 

alam dengan cara melapiskan polimer organik (sintetis dan alamiah) pada 

adsorben tersebut. 

2.9.1. Bentonit 

Bentonit mempunyai warna dasar putih dengan sedikit kecoklatan, kemerahan 

atau kehijauan tergantung dari jenis dan jumlah fragmen mineralnya. Bentonit bersifat 

sangat lunak, ringan, mudah pecah, terasa seperti sabun, mudah menyerap air dan 

dapat melakukan pertukaran ion. Ukuran partikel koloid bentonit sangat kecil dan 

memiliki kapasitas penukar ion yang tinggi dengan pertukaran ion terutama diduduki 

oleh ion Ca dan Mg. Senyawa penyusun utama bentonit adalah senyawa silikat 

alumina yang mengandung air terikat secara kimia. Kandungan lain yaitu Ca, Na, K, 

Mg, dan Fe yang terhubung dengan O2 (Priatna, 1982). Secara umum, bentonit 

memiliki luas permukaan 400-1000 m2/g (Mallarangan, 1998). 

Bentonit tergolong bleaching clay (bleaching earth) dengan komposisi utama 

terdiri dari SiO2, Al2O3, air terikat serta ion kalsium, magnesium oksida dan besi 

oksida. Daya pemucatan bentonit disebabkan karena ion Al3+ pada permukaan partikel 

adsorben dengan mengadsorpsi partikel zat warna. Daya pemucat tersebut tergantung 

dari perbandingan komponen SiO2 dan Al2O3 dalam bleaching clay. Adsorben yang 

terlalu kering menyebabkan daya kombinasinya dengan air telah hilang sehingga 

mengurangi daya penyerapan terhadap zat warna (Ketaren, 1986). 



Menurut Mulyadi (1992), karakterisitik bentonit ditinjau dari kegunaannya 

dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Bentonit sebagai adsorben 

Kristalin bentonit mampu menyerap sejumlah molekul yang berukuran lebih 

kecil dari pori-porinya dan memiliki geometri yang tepat. Ukuran pori-pori 

yang molekuler tersebut merupakan sifat unik dari bentonit. 

2. Bentonit sebagai penukar ion 

Bentonit mempunyai sifat menyerap dan berikatan dengan ion-ion yang dapat 

digunakan dengan digantikan dengan anion atau kation yang lain. Ion-ion yang 

ditukar berada di sekeliling bagian luar lapisan silika alumina dari struktur 

mineral clay. Reaksi pertukaran ion biasanya tidak mempunyai efek terhadap 

struktur alumina silika. 

Bentonit mengandung ion logam Mg, Ca, Fe. Bentonit biasanya diaktivasi 

menggunakan panas ataupun asam (H2SO4 atau HCl) untuk meningkatkan aktivitas 

permukaan bentonit. Pada proses adsorpsi, bentonit mampu menyerap pigmen. 

Komponen lain yang dapat diserap oleh bentonit adalah sabun dan fosfatida (Hamm 

and Hamilton, 2000).  

2.9.2. Zeolit 

Zeolit merupakan mineral yang memiliki struktur mikro-porous. Lebih dari 150 

tipe zeolit telah disintesis dan 48 diketahui berasal dari alam. Pada dasarnya zeolit 

merupakan mineral silikat alumina terhidrasi dengan struktur terbuka yang dapat 

berakomodasi dengan berbagai kation seperti Na+, K+, Ca+, Mg+, dan lainnya. Ion 

positif dapat bertukar dengan ion lain yang kontak. Zeolit alami berasal dari lapisan 



batu dan debu vulkanik yang bereaksi dengan alkalin air bawah tanah. Zeolit secara 

alami sangat jarang yang murni, banyak terkontaminasi dengan berbagai mineral 

lainnya (Anonymous, 2007). 

Zeolit mempunyai beberapa sifat antara lain mudah melepaskan air akibat 

pemanasan, tetapi juga mudah mengikat kembali molekul air dalam udara lembab. 

Oleh karena itu, zeolit banyak digunakan sebagai bahan pengering. Zeolit juga mudah 

melepas kation dan diganti dengan kation lainnya, misalnya zeolit melepas Na dan 

digantikan dengan mengikat Ca atau Mg (Anonymous, 2006). 

Zeolit merupakan suatu mineral alam yang terbentuk dari debu-debu vulkanik. 

Secara tiga dimensi struktur mineral ini terdiri dari kumpulan SiO4, AlO4 yang saling 

berhubungan melalui atom O di dalam struktur tersebut. Si4+ dapat diganti dengan 

Al3+ sehingga rumus empiris zeolit menjadi M2nO.Al2O3xSiO2.yH2O, dimana : 

M = kation alkali atau alkali tanah 

 N = valensi logam alkali 

 x = bilangan tertentu 

 y = bilangan tertentu 

Jadi, zeolit terdiri dari 3 fase komponen yaitu kation yang dipertukarkan, 

kerangka alumino silikat dan fase air. Ikatan ion Al-Si-O membentuk struktur kristal, 

sedangkan logam alkali merupakan sumber kation yang mudah dipertukarkan (Sutarti, 

1994). 

Sifat zeolit sebagai adsorben dan penyaring molekul dimungkinkan karena 

struktur zeolit yang berongga sehingga zeolit mampu menyerap sejumlah besar 



molekul yang berukuran lebih kecil atau sesuai dengan ukuran rongganya. Selain itu 

kristal zeolit yang telah terhidrasi merupakan adsorben yang selektif dan mempunyai 

elektivitas adsorpsi yang tinggi (Putra, 2006). 

Asam lemak bebas mempunyai ujung karboksil yang polar sehingga ada 

kemungkinan teradsorpsi oleh zeolit yang sifatnya polar. Kecilnya daya adsorpsi zeolit 

terhadap asam lemak bebas mungkin disebabkan ukuran molekul asam lemak yang 

relatif besar, dan sifatnya non polar dari rantai hidrokarbon sehingga sukar tertahan 

oleh zeolit. Namun demikian, zeolit yang diaktifkan mempunyai kemampuan lebih 

besar dalam menyerap asam dibandingkan zeolit alam. Molekul minyak yang relatif 

besar terpecah menjadi radikal atau molekul yang lebih kecil  berupa aldehid dan/atau 

alkanoat. Senyawa tersebut mempunyai gugus polar sehingga dapat berinteraksi 

dengan zeolit yang mempunyai gugus polar (Kusumastuti, 2004). 

2.9.3. Arang Aktif 

Arang aktif adalah senyawa karbon amorf yang telah mengalami proses 

aktivasi untuk memperbesar luas permukaannya sehingga daya adsorpsinya menjadi 

lebih besar (Parker, 1993). 

Arang aktif adalah arang yang diproses sedemikian rupa sehingga mempunyai 

daya serap atau adsorpsi yang tinggi terhadap bahan yang berbentuk larutan atau uap. 

Arang aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon baik organik atau 

anorganik, tetapi yang biasa beredar di pasaran berasal dari tempurung kelapa, kayu 

dan batubara (Anonymous, 1999). 



Arang aktif merupakan bahan menyerap dimana ion atau molekul di dalam 

cairan ataupun gas dapat terkonsentrasi di permukaannya. Dalam pengolahan air 

minum, penyerapan oleh arang aktif digunakan untuk memindahkan komponen-

komponen organik alami, komponen rasa dan bau serta bahan kimia organik sintetik 

yang terlarut dalam sumber air. Arang aktif terdapat dalam 2 bentuk berbeda, yaitu 

bubuk dan granula. Bubuk atau yang dikenal dengan Powdered Active Carbon (PAC) 

ditambahkan ke dalam air, dicampur dalam waktu singkat, kemudian dipisahkan. 

Penyerapan molekul terjadi saat PAC kontak dengan air. Granular Active Carbon 

(GAC) atau arang aktif dalam bentuk granula umumnya digunakan dengan 

memasukkannya dalam tangki, sementara air dilewatkan diantaranya untuk proses 

penyaringan (AWWA dan ASCE, 1998). 

Luas permukaan arang aktif berkisar antar 300-3500 m2 per gram dan ini 

berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif mempunyai 

sifat sebagai adsorben. Arang aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa 

kimia tertentu atau sifat adsorpsinya selektif, tergantung pada besar atau volume pori-

pori dan luas permukaan. Daya serap arang aktif sangat besar yaitu 25-1000% terhadap 

berat arang aktif (Sembiring dan Tuti, 2003). 

Tingkat aktivitas adsorpsi dilihat berdasarkan konsentrasi komponen yang 

diserap, suhu dan polaritas komponen yang diserap. Untuk arang aktif, komponen 

polar tidak dapat diserap maksimal, sedangkan komponen non polar dapat diserap 

dengan baik dengan arang aktif (Metcalf and Eddy, 1991). 

Menurut Metcalf dan Eddy (1991), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan penyerapan oleh arang aktif antara lain : 



 jenis komponen yang akan diserap : komponen dengan berat molekul tinggi dan 

kepolaran rendah lebih mudah diserap 

 konsentrasi komponen yang akan diserap : semakin tinggi konsentrasi 

komponen dalam larutan, semakin banyak karbon aktif yang dibutuhkan 

 adanya senyawa organik lain akan bersaing dalam penyerapan 

 pH larutan : komponen yang bersifat asam akan lebih baik diserap dalam 

keadaan asam 

Arang aktif yang dihasilkan dari sekam padi mempunyai daya serap tinggi 

karena arang ini berpori-pori dengan diameter sehingga mempunyai internal yang luas. 

Secara umum, arang aktif yang biasanya dibuat dari arang sekam memiliki luas 

permukaan seluas 500-1500 m2/g sehingga sangat efektif dalam menangkap partikel-

partikel yang sangat halus berukuran 0,01-0,0000001 mm (Sembiring, 2003). 

Arang umumnya mempunyai daya adsorpsi yang rendah dan daya adsorpsi itu 

dapat diperbesar dengan cara mengaktifkan arang menggunakan panas atau bahan 

kimia. Aktivasi karbon bertujuan untuk memperbesar luas permukaan arang dengan 

membuka pori-pori yang tertutup tar, hidrokarbon, dan zat-zat organik lainnya, 

sehingga memperbesar kapasitas adsorpsi (Wahjuni dan Kastradiyanti, 2008). 

Arang memiliki ruang pori sangat banyak dengan ukuran tertentu. Pori-pori ini 

dapat menangkap partikel-partikel sangat halus (molekul) terutama logam berat dan 

menjebaknya disana. Penyerapan menggunakan arang aktif efektif untuk 

menghilangkan logam berat. Ion logam berat ditarik oleh arang aktif dan melekat pada 

permukaannya dengan kombinasi dari daya fisik kompleks dan reaksi kimia. Arang 



aktif memiliki jaringan porous (berlubang) yang sangat luas yang berubah-ubah 

bentuknya untuk menerima molekul pengotor baik besar maupun kecil. Kecepatan 

penyerapan ini tergantung dari sifat adsorpsi, temperatur, pH, dan waktu kontak arang 

aktif dengan Pb (Arifin, 2008). 

Adsorpsi menggunakan arang aktif efektif untuk menghilangkan logam berat 

Pb dan Cd. Ion logam berat ditarik oleh arang aktif dan melekat pada permukaannya 

dengan kombinasi dari daya fisik kompleks dan reaksi kimia (Arifin, 2008). Arang 

aktif juga dapat menyerap fosfolipid dan logam (Kusumastuti, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian, 

Laboratorium Mutu Hasil Pertanian Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Brawijaya dan Laboratorium Unit Produksi Teknik Kimia Politeknik Malang. 

Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2011 sampai  Mei 2011.  

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan utama penelitian ini adalah bekatul hasil penggilingan padi varietas IR-

64. Bahan ini diperoleh dari tempat penggilingan padi Kecamatan Blimbing, Malang. 

Bahan lainnya yang digunakan untuk proses ekstraksi dan adsorpsi yaitu heksana, 

zeolit, bentonit, dan arang aktif diperoleh dari toko bahan kimia “BRATACO”. Kertas 

saring halus diperoleh dari toko bahan kimia “Medilab”. Aquades diperoleh dari 

Laboratorium Kimia Universitas Brawijaya, HCl dan Ca(OH)2 diperoleh dari toko 

bahan kimia “Makmur Sejati”. 

Bahan-bahan untuk analisa, yaitu : etanol 96%, heksana, indikator 

phenolphthalein, BaCl2, ferro sulfat, benzene, methanol, HCl, reagen TBA, diperoleh 

dari toko bahan kimia “Makmur Sejati”, dan Laboratorium Biokimia dan Nutrisi 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya.   

3.2.2 Alat 

 Alat-alat yang digunakan untuk proses ekstraksi dan adsorpsi antara lain mesin 

ultrasonik Merk Retsch, rotary vacuum evaporator (Butchi Switzerland, R200), 



termometer, timbangan digital (Denver M-310), muffle furnace, oven, piknometer, 

hotplate, magnetic stirrer, beaker glass, desikator, gelas ukur, erlenmeyer, pipet ukur, 

pipet tetes, spatula, dan corong.  

 Alat-alat yang digunakan untuk analisa, yaitu : termometer, timbangan digital 

(Denver M-310), color reader, spektrofotometer (Unico UV-2100), beaker glass, 

heating mantel, gelas ukur, erlenmeyer, pipet ukur, pipet volume, pipet tetes, kuvet, 

buret, statif, spatula, corong, tabung reaksi, dan rak tabung. 

3.3 Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua 

faktor yaitu jenis adsorben yang digunakan dan konsentrasi adsorben. Dari kedua 

faktor tersebut diperoleh 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan sehingga 

didapatkan 27 satuan percobaan. 

Faktor 1 : Jenis adsorben (A) 

A1 = Bentonit 

A2 = Zeolit 

A3 = Arang aktif 

Faktor 2 : Konsentrasi adsorben yang ditambahkan (K) 

K1 = 2,5% 

K2 = 5% 

K3 = 7,5% 

Dari kedua faktor tersebut, diperoleh 9 kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

A1K1 = Bentonit 2,5% 

A1K2 = Bentonit 5% 



A1K3 = Bentonit 7,5% 

A2K1 = Zeolit 2,5% 

A2K2 = Zeolit 5% 

A2K3 = Zeolit 7,5% 

A3K1 = Arang aktif 2,5% 

A3K2 = Arang aktif 5% 

A3K3 = Arang aktif 7,5% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Stabilisasi bekatul 

     Enzim lipase pada bekatul perlu diinaktifkan agar tidak menyebabkan 

ketengikan. bekatul distabilisasi menggunakan autoklaf selama 3 menit dengan 

suhu 121˚C agar enzim tersebut inaktif. 

2. Ekstraksi minyak bekatul 

Sebelum diekstrak, bekatul diayak dengan ayakan 60 mesh. Bekatul yang 

diekstrak minyaknya adalah yang lolos ayakan 60 mesh. Ekstraksi dilakukan 

denagn pelarut heksana yang termasuk pelarut non polar dengan perbandingan 

1:5 (b/v) dan dilakukan dengan alat ultrasonik (50kHz, 25 menit). Selanjutnya 

dilakukan proses penyaringan menggunakan kertas saring halus untuk 

memisahkan ampas bekatul. Fraksi minyak yang masih terlarut dengan heksana 

kemudian dievaporasi dengan rotary vacuum evaporator (35˚C, 200 mBar) 

sampai tidak ada pelarut yang menetes. Setelah itu dilakukan penyemprotan gas 

nitrogen untuk mendesak heksana yang masih terperangkap dalam minyak 

bekatul sehingga diperoleh minyak bekatul yang bebas heksana. Minyak dedak 



padi yang telah bebas dari heksana kemudian dianalisa asam lemak bebas, 

bilangan peroksida, bilangan TBA, berat jenis, viskositas, kejernihan dan 

warna. 

3. Penghilangan gum pada minyak bekatul 

Sampel minyak ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dilakukan 

penambahan aquades sebanyak 2 ml. Selanjutnya dilakukan pemusingan 

dengan sentrifuge 4500rpm selama 15 menit dan akan terbentuk 2 lapisan, 

kemudian lapisan atas yang merupakan fraksi non polar diambil, sedangkan 

bagian bawah yang merupakan fraksi polar dibuang. 

4. Aktivasi adsorben 

Aktivasi adsorben dilakukan dengan tujuan menghilangkan komponen 

pengotor yang ada pada pori-pori adsorben sehingga dapat digunakan untuk 

adsorpsi fraksi pengotor. Zeolit, bentonit, dan arang aktif dihancurkan terlebih 

dahulu menggunakan blender lalu diayak dengan ayakan 60 mesh. Adsorben 

yang digunakan adalah adsorben yang lolos ayakan 60 mesh. Zeolit dan 

bentonit dicuci dengan aquades, kemudian direndam dalam HCl 4N dan 

dilakukan pengadukan dengan stirrer selama 1 jam dengan suhu 100˚C untuk 

membebaskan zeolit dan bentonit dari pengotor yang menutupi permukaannya, 

selanjutnya dibilas dengan aquades sampai adsorben bersih dari HCl. Zeolit dan 

bentonit tersebut kemudian dipanaskan menggunakan muffle furnace suhu 

600˚C selama 2 jam, kemudian didinginkan dalam desikator. Sedangakan 

aktivasi arang aktif dilakukan dengan mencuci arang aktif dengan aquades, 

kemudian dilakukan perendaman dalam Ca(OH)2 3N dan dilakukan 



pengadukan dengan stirrer selama 1 jam dengan suhu 100˚C. Arang aktif 

tersebut kemudian dipanaskan menggunakan muffle furnace suhu 200˚C selama 

3 jam, selanjutnya didinginkan dalam desikator. 

5. Pemucatan minyak bekatul 

Pemucatan dilakukan menggunakan zeolit, bentonit, dan arang aktif yang 

telah diaktivasi dengan konsentrasi 2,5%, 5%, dan 7,5%. Minyak bekatul yang 

telah bebas heksana dipanaskan sampai suhu 85˚C. Pada saat suhu mencapai 

±70˚C, adsorben dimasukkan ke dalam minyak bekatul tersebut. Suhu 

ditingkatkan hingga ±85˚C dan dipertahankan selama 60 menit dan diaduk 

dengan kecepatan 60 rpm. Minyak dipisahkan dari adsorben dan kotoran 

dengan kertas saring halus. Selanjutnya minyak bekatul dianalisa berat jenis, 

viskositas, kejernihan, rendemen, warna, asam lemak bebas, bilangan 

peroksida, bilangan TBA. 

3.5 Diagram Alir Penelitian 
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  Gambar 4. Diagram Alir Inaktivasi Enzim Lipase pada Bekatul 
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  Gambar 5. Diagram Alir Ekstraksi Minyak Bekatul (Hu, et.al., 1996) 
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    Gambar 6. Diagram Alir Proses Pemisahan Gum (Modifikasi Utami, 2008) 
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Gambar 7. Diagram Alir Proses Aktivasi Zeolit dan Bentonit  
(Modifikasi Wijana, dkk., 2005) 
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Gambar 8. Diagram Alir Proses Aktivasi Arang aktif  
(Modifikasi Nurrohman, 2007) 
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Gambar 9. Diagram Alir Pemucatan Minyak Bekatul 
(Modifikasi Utami, 2008). 
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3.6 Pengamatan 

  Pengamatan dilakukan pada sampel minyak bekatul setelah proses ekstraksi 

dan setelah proses adsorpsi. Pengamatan tersebut meliputi : 

1. Pengamatan sifat fisik : berat jenis (Sudarmadji, dkk, 1997), viskositas 

metode viskositasr relatif (Yuwono dan Susanto, 1998), kejernihan 

(Susanto, 1999), warna metode color reader (Yuwono dan Susanto, 1998), 

dan rendemen. 

2. Pengamatan sifat kimia : asam lemak bebas (SNI 01-3555-1998), bilangan 

peroksida metode Hills dan Thiel (Adnan, 1980), bilangan TBA 

(Tarladgis,et al., 1960 dalam Sudarmadji, dkk., 1997). 

3.7 Analisis Data 

 Data dianalisa dengan analisa ragam (ANOVA) dengan selang kepercayaan 

5%. Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan, analisa dilanjutkan dengan uji BNT 

5% dan jika ada interaksi antara kedua faktor maka dilanjutkan dengan uji lanjut 

Duncan Multiple Range Test (DMRT). Pemilihan kombinasi terbaik menggunakan 

metode Multiple Atribute (Zeleny, 1982). 

 

 

 

 

 

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisa Fisik dan Kimia Minyak Bekatul Kasar 

 Hasil analisa minyak bekatul serta perbandingan parameter yang diamati 

dengan literatur dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sifat Fisik dan Kimia Minyak Bekatul 
Parameter Minyak Bekatul Kasar 

(berdasarkan 
penelitian) 

Standar Minyak 
Bekatul 

 
Asam Lemak Bebas (%) 
Bilangan Peroksida (mek/kg) 
Bilangan TBA (mg malonaldehid/kg) 
Berat Jenis (g/ml) 
Viskositas (Poiseuille) 
Tingkat Kejernihan λ 780 nm (% T) 
Warna : 

 L* (tingkat kecerahan) 
 a* (tingkat kemerahan) 
 b* (tingkat kekuningan) 

 

39,48 
2,05 
0,60 
0,93 

0,0031 
2,17 

 
27 
28 
39 

maks 0,3 
maks 1,5 

- 
maks 0,92 

- 
- 

 
- 

maks 4 
min 35 

Sumber : Thai Industrial Standards Institute, 1994 
 
 Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa parameter asam lemak bebas, bilangan 

peroksida, berat jenis, dan tingkat kemerahan hasil penelitian berbeda dengan literatur. 

Hal ini disebabkan minyak bekatul hasil penelitian ini merupakan minyak bekatul 

kasar yang diperoleh hanya melalui proses ekstraksi pelarut dan belum dilakukan 

pemurnian, sedangkan minyak bekatul pada literatur merupakan minyak bekatul 

komersial yang telah mengalami berbagai proses pemurnian setelah proses ekstraksi, 

seperti netralisasi, pemucatan, deodorisasi, dan berbagai proses pemurnian lainnya 

sehingga parameter-parameter yang diamati menjadi lebih baik dari minyak bekatul 



hasil penelitian. Kadar asam lemak bebas minyak bekatul kasar pada penelitian ini 

sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari standar minyak bekatul kasar yang ada 

yaitu 4-8%. Asam lemak bebas ini sangat dipengaruhi oleh lama dan kondisi 

penyimpanan karena aktivitas enzim lipase pada minyak bekatul semakin tinggi pada 

kondisi hangat dan lembab (Orthoefer, 1996). Tingginya asam lemak bebas yang 

diperoleh dari penelitian ini kemungkinan disebabkan kondisi penyimpanan bekatul 

yang tidak sesuai dan waktu penyimpanan yang terlalu lama selama berada di 

penggilingan padi sebelum bekatul diekstrak. Parameter viskositas, bilangan TBA, dan 

kejernihan tidak dibandingkan dengan literatur karena belum ada standar tentang 

parameter-parameter tersebut untuk minyak bekatul. 

4.2 Perubahan Sifat Fisik dan Kimia Minyak Bekatul setelah Pemucatan 

4.2.1 Berat Jenis 

 Berat jenis minyak adalah perbandingan berat minyak dengan air pada volume 

yang sama. Berat jenis minyak bervariasi tergantung dari berat molekul penyusunnya 

dan derajat ketidakjenuhan. Secara umum, berat jenis minyak kurang dari 1,0 g/ml dan 

minyak nabati memiliki berat jenis 0,91 – 0,92 g/ml pada suhu 30C (Lawson, 1995).  

 Berat jenis minyak bekatul rata-rata yang telah dipucatkan berkisar antara 0,84 

– 0,92 g/ml, sedangkan berat jenis minyak bekatul kasar sebesar 0,93 g/ml. Pengaruh 

jenis dan konsentrasi adsorben terhadap berat jenis minyak bekatul hasil pemucatan 

dapat dilihat pada Gambar 10. 



 

Gambar 10. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Berat 
Jenis Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 
 Dari Gambar 10 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi adsorben yang 

ditambahkan, berat jenis minyak bekatul semakin menurun. Perbedaan jenis adsorben 

juga mempengaruhi berat jenis minyak bekatul yang dipucatkan. Berat jenis paling 

besar diperoleh pada perlakuan penambahan bentonit 2,5% (b/v) yaitu sebesar 0,92 

g/ml, sedangkan berat jenis terkecil diperoleh dari perlakuan penambahan arang aktif 

7,5% (b/v) yaitu sebesar 0,84 g/ml. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan 

jenis adsorben dan konsentrasi memberikan pengaruh nyata (α = 0.05) terhadap berat 

jenis minyak bekatul, namun interaksi keduanya tidak nyata. Hasil pengujian BNT 

(α=0,05) terhadap berat jenis minyak bekatul akibat pengaruh jenis adsorben dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Pengaruh Jenis Adsorben terhadap Berat Jenis Minyak Bekatul yang   
Dipucatkan 

     BNT (α=0,05)        0,0144 
Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 

- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Tabel 5 menunjukkan berat jenis minyak bekatul akibat perlakuan jenis 

adsorben dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 0,90 g/ml dengan jenis adsorben bentonit, 

sedangkan nilai terendah yaitu sebesar 0,87 g/ml dengan jenis adsorben arang aktif. 

Perhitungan penurunan berat jenis akibat perlakuan jenis adsorben diperoleh 

berdasarkan penurunannya terhadap minyak bekatul kasar yang belum dipucatkan. 

Perlakuan dengan jenis adsorben memberikan pengaruh nyata terhadap berat 

jenis minyak bekatul hasil pemucatan. Arang aktif memberikan nilai berat jenis 

terendah. Hal ini dikarenakan luas permukaan arang aktif yang besar dan kemampuan 

adsorpsi arang aktif yang sangat besar pula. Menurut Sembiring dan Tuti (2003), luas 

permukaan arang aktif berkisar antara 300 – 3500 m2/g sehingga arang aktif dapat 

digunakan sebagai adsorben yang baik. Selain itu juga karena sifat arang aktif yang 

non polar sehingga mampu menyerap sebagian besar pengotor seperti wax dan pigmen 

pada minyak bekatul yang juga bersifat nonpolar (Britton, et al., 1995). Semakin 

banyak senyawa pengotor yang terserap, berat jenis minyak bekatul akan semakin 

menurun. Perlakuan dengan bentonit memberikan nilai berat jenis tertinggi karena sifat 

Jenis Adsorben Berat Jenis (g/ml) Penurunan (%) 
Bentonit 0,9038 b 3,088 

Zeolit 0,8726 a 6,434 
Arang Aktif 0,8656 a 7,184 

Tanpa penambahan 
adsorben 

                    0,9326 
 

 



bentonit yang polar dan luas permukaan bentonit yang lebih kecil dari arang aktif dan 

zeolit yaitu 400-1000 m2/g (Mallarangan, 1998). 

Penggunaan adsorben dengan berbagai konsentrasi memberikan pengaruh nyata 

terhadap berat jenis minyak bekatul hasil pemucatan. Hasil pengujian BNT (α=0,05) 

terhadap berat jenis akibat pengaruh konsentrasi adsorben dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh Konsentrasi Adsorben terhadap Berat Jenis Minyak Bekatul 
yang Dipucatkan 

Konsentrasi Adsorben  
(% b/v) 

Berat Jenis (g/ml) Penurunan (%) 

Tanpa penambahan adsorben 
2,5 
5,0 
7,5 

              0,93  
0,90 c 
0,88 b 

              0,86 a 

 
2,75 
5,79 
8,16 

BNT (α=0,05)               0,0144 
Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 

- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa berat jenis minyak terendah adalah dengan 

konsentrasi adsorben 7,5% (b/v) yaitu sebesar 0,86 g/ml, sedangkan berat jenis 

tertinggi diperoleh dari perlakuan dengan konsentrasi 2,5% (b/v) yaitu sebesar 0,90 

g/ml. Berat jenis minyak hasil pemucatan mengalami penurunan seiring meningkatnya 

konsentrasi adsorben. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi konsentrasi adsorben 

maka semakin banyak pori-pori yang dapat menyerap komponen-komponen pengotor 

dalam minyak bekatul seperti wax, fosfolipid, dan pigmen sehingga berat jenisnya juga 

akan turun (Sutarti, 1994). 

Berat jenis minyak bekatul hasil pemucatan mengalami penurunan dari minyak 

bekatul kasar. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan jenis dan konsentrasi adsorben 

pada penelitian ini berpengaruh terhadap berat jenis minyak bekatul hasil pemucatan 



dan telah sesuai dengan standar minyak komersil yang ada yaitu 0,92 g/ml (Thai 

Industrial Standards Institute, 1994). 

4.2.2 Viskositas 

 Viskositas adalah ukuran kekentalan dari suatu senyawa pada fase cair dan 

kemungkinan juga pada fase gas. Kekentalan merupakan gambaran seberapa besar 

gaya gesek antara molekul-molekul yang ada dalam fase tersebut. Semakin besar gaya 

gesek yang terjadi, maka semakin besar pula angka viskositasnya (Susanto, 1999). 

 Viskositas dipengaruhi oleh rantai asam lemak penyusun trigliserida dan asam 

lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak. Pada suhu ruang, asam lemak jenuh 

dan berantai pendek akan berbentuk kristal. Semakin banyak kristal terbentuk, semakin 

kuat ikatan yang terjadi. Kekentalan minyak akan turun dengan kenaikan rantai asam 

lemak penyususn trigliserida dan kenaikan asam lemak tidak jenuh dari lemak 

(Susanto, 1987 dalam Warastuti, 2001). 

Viskositas minyak bekatul rata-rata yang telah dipucatkan berkisar antara 

0,00136 – 0,00264 Poiseuille, sedangkan viskositas minyak bekatul kasar sebesar 

0,0031 Poiseuille. Pengaruh jenis dan konsentrasi adsorben terhadap viskositas minyak 

bekatul hasil pemucatan dapat dilihat pada Gambar 11. 

 



  

Gambar 11. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap 
Viskositas Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 
Hasil analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan 

jenis dan konsentrasi adsorben, serta interaksi keduanya memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap viskositas minyak bekatul hasil pemucatan. Hasil pengujian DMRT 

terhadap viskositas minyak bekatul yang telah dipucatkan akibat perlakuan jenis dan 

konsentrasi adsorben dapat dilihat pada Tabel 7. Persentase penurunan viskositas bebas 

akibat perlakuan jenis dan konsentrasi adsorben dihitung berdasarkan penurunannya 

terhadap minyak bekatul kasar. 

Tabel 7. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Viskositas Minyak 
Bekatul yang Dipucatkan 

Jenis 
Adsorben 

Konsentrasi 
Adsorben (% b/v) 

Viskositas 
(Poiseuille) 

DMRT 
5% 

Penurunan 
(%) 

Bentonit 2,5 
5,0 
7,5 

0,00264 d 
0,00191 c 
0,00160 b 

- 
0,000140 
0,000137 

14,84 
38,39 
48,39 

Zeolit 2,5 
5,0 
7,5 

0,00166 b 
0,00140 a 
0,00136 a 

0,000139 
0,000133 
0,000129 

46,45 
54,84 
56,13 

Arang Aktif 2,5 
5,0 
7,5 

0,00166 b 
0,00144 a 
0,00136 a 

0,000138 
0,000135 
0,000123 

46,55 
53,45 
56,23 

Tanpa 
penambahan 

adsorben 

 0,0031   

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 
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Perbedaan jenis adsorben memberikan pengaruh nyata terhadap viskositas 

minyak bekatul hasil pemucatan. Pemucatan dengan arang aktif menghasilkan 

viskositas terendah karena luas permukaan arang aktif yang besar sehingga mampu 

menyerap komponen-komponen pengotor pada minyak bekatul secara maksimal. 

Menurut Sembiring dan Tuti (2003), luas permukaan arang aktif berkisar antara 300 - 

3500 m2/g sehingga arang aktif dapat digunakan sebagai adsorben yang baik. Selain 

itu, penurunan viskositas ini juga disebabkan arang aktif bersifat non polar sehingga 

sebagian besar komponen pengotor seperti wax dan pigmen pada minyak bekatul yang 

bersifat non polar dapat terserap sehingga viskositas minyak bekatul menurun. 

Pemucatan dengan bentonit menghasilkan viskositas tertinggi dikarenakan 

bentonit bersifat polar sehingga daya serapnya terhadap wax dan pigmen di dalam 

minyak bekatul kecil. Selain itu, komponen SiO2 pada bentonit lebih sedikit 

dibandingkan zeolit, dimana komponen SiO2 tersebut berperan penting pada 

kemampuan adsorpsi dari adsorben. Semakin sedikit SiO2 di dalam adsorben maka 

kapasitas penyerapannya akan kecil pula (Sutarti, 1994). 

Pemucatan menggunakan adsorben dengan konsentrasi berbeda memberikan 

pengaruh nyata terhadap viskositas minyak bekatul hasil pemucatan. Semakin besar 

konsentrasi adsorben yang ditambahkan, semakin banyak komponen pengotor yang 

terserap sehingga viskositas minyak bekatul semakin menurun seiring dengan 

menurunnya berat jenis minyak bekatul. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah 

konsentrasi adsorben maka luas permukaan adsorben yang kontak dengan minyak 

semakin besar sehingga komponen pengotor yang terserap semakin banyak. Semakin 



banyak komponen yang terserap maka gaya gesek antar molekul di dalam minyak 

bekatul semakin berkurang (Susanto, 1999). 

Viskositas minyak bekatul berbanding lurus dengan berat jenisnya. Semakin 

tinggi konsentrasi adsorben yang ditambahkan, berat jenis minyak bekatul semakin 

menurun. Namun hal tersebut tidak terjadi pada parameter viskositas, dari Gambar 11 

dapat dilihat bahwa bentuk grafik cenderung stasioner pada penambahan adsorben 

dengan konsentrasi 7,5%. Hal tersebut dikarenakan viskositas juga dipengaruhi oleh 

jenis asam lemak penyusun pada minyak bekatul selain wax dan pigmen yang 

menyebabkan viskositas minyak bekatul memiliki titik stasioner dimana asam lemak  

yang terkandung didalam minyak bekatul tidak dapat terserap. 

4.2.3 Kejernihan 

 Dalam bidang optik, transmitansi (%T) adalah bagian dari cahaya pada panjang 

gelombang tertentu yang melewati sebuah medium. Transmitansi dari sebuah medium 

tertentu merupakan perbandingan antara intensitas cahaya yang keluar dengan 

intensitas cahaya yang masuk. Transmitansi berhubungan dengan absorbansi, dimana 

hubungannya adalah absorbansi sebanding dengan log (1/T) (Anonymous, 2006). 

 Kejernihan minyak bekatul diukur dengan membandingkan nilai transmitansi 

minyak bekatul hasil pemucatan dengan transmitansi minyak kanola merek “Mazola” 

sebagai kontrol pada panjang gelombang berbeda, disesuaikan dengan warna minyak 

bekatul dari tiap-tiap perlakuan. Panjang gelombang 780 nm digunakan untuk minyak 

bekatul kasar, 490 nm untuk bentonit dan 778 nm untuk zeolit dan arang aktif. Panjang 

gelombang yang sama antara zeolit dan arang aktif dikarenakan minyak bekatul hasil 



pemucatan dari kedua jenis adsorben ini memiliki warna yang hampir sama yaitu hijau 

dan hasil pengukuran dengan kontrol menunjukkan nilai terbaik dengan panjang 

gelombang tersebut. Penggunaan minyak kanola sebagai kontrol disebabkan minyak 

bekatul komersil sulit diperoleh sehingga diperlukan jenis minyak lain yang sifat fisik 

terutama kejernihan dan warnanya mendekati minyak bekatul komersil. 

Kejernihan minyak bekatul rata-rata yang telah dipucatkan berkisar antara 

12,18 – 75,06 %T, sedangkan kejernihan minyak bekatul kasar sebesar 2,17 %T. 

Pengaruh jenis dan konsentrasi adsorben terhadap kejernihan minyak bekatul hasil 

pemucatan dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap   
Kejernihan Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 
Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan 

jenis dan konsentrasi adsorben memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap 

kejernihan minyak bekatul hasil pemucatan dan terjadi interaksi yang nyata antara 

kedua faktor tersebut. Hasil pengujian DMRT terhadap kejernihan minyak bekatul 

hasil pemucatan akibat perlakuan jenis dan konsentrasi adsorben dapat dilihat pada 
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Tabel 8. Persentase peningkatan kejernihan akibat perlakuan jenis dan konsentrasi 

adsorben dihitung berdasarkan peningkatannya terhadap minyak bekatul kasar. 

Tabel 8. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Kejenihan Minyak 
Bekatul yang Dipucatkan 

Jenis Adsorben Konsentrasi 
Adsorben (% b/v) 

Kejernihan 
(%T) 

DMRT 
5% 

Peningkatan 
(%) 

Bentonit 2,5  
5,0  
7,5  

12,18 g 
41,20 e 
60,02 c 

4,79 
5,27 
5,43 

460,75 
     1796,46 
     2663,24 

Zeolit 2,5  
5,0  
7,5  

17,18 f 
51,03 c 
71,61 b 

5,03 
5,35 
5,46 

691,08 
     2249,36 
     3196,60 

Arang Aktif 2,5  
5,0  
7,5  

17,57 d 
58,75 b 
75,06 a 

5,17 
5,40 

- 

708,92 
      2604,63 
      3355,23 

Tanpa 
penambahan 

adsorben 

 2,17   

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Penggunaan adsorben arang aktif  mampu meningkatkan kejernihan minyak 

bekatul paling tinggi dibandingkan dengan bentonit dan zeolit. Hal ini dikarenakan 

arang aktif memiliki luas permukaan yang besar dan sifatnya non polar sehingga dapat 

menyerap wax dan pengotor non polar lainnya di dalam minyak bekatul dengan 

maksimal. Sedangkan kejernihan terendah diperoleh dari perlakuan dengan bentonit 

karena sifat bentonit yang polar dan pori-pori bentonit yang lebih kecil dibandingakan 

arang aktif dan zeolit sehingga pengotor-pengotor non polar tersebut lebih sulit 

teradsorpsi .  

Penggunaan konsentrasi adsorben yang berbeda memberikan pengaruh nayata 

terhadap kejernihan minyak bekatul yang dipucatkan. Semakin banyak pengotor seperi 



wax, fosfolipid, dan pigmen yang terserap oleh adsorben maka minyak semakin jernih, 

berat  jenis dan viskositasnya akan turun. Hal ini sesuai dengan teori bahwa berat jenis 

berbanding lurus dengan viskositas dan nilai aborbansi.  

4.2.4 Warna 

 Zat warna dalam minyak dapat terdiri dari dua golongan yaitu zat warna 

alamiah dan warna hasil degradasi zat warna alamiah. Zat warna terdapat secara 

alamiah di dalam bahan yang mengandung minyak  dan ikut terekstrak bersama 

minyak pada proses oksidasi. Zat warna tersebut antara lain terdiri dari alfa dan beta 

karoten, xantofil, klorofil dan antosianin. Zat warna ini menyebabkan minyak berwarna 

kuning, kuning kecoklatan, kehijau-hijauan dan kemerah-merahan. Sedangkan warna 

gelap disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol (Ketaren, 1986). Warna dari 

minyak nabati merupakan salah satu sifat fisik dari minyak yang ditentukan oleh 

adanya kandungan zat pewarna (pigmen) yang terlarut dalam minyak (Ritonga, 1995).  

 Warna minyak bekatul kasar adalah coklat kehijauan. Komponen zat warna 

yang terdapat pada minyak bekatul antara lain klorofil dan senyawa karotenoid yang 

menyebabkan minyak bekatul kasar berwarna hijau kemerahan. Sedangkan warna 

coklat pada minyak bekatul kasar kemungkinan disebabkan adanya oksidasi terhadap 

tokoferol yang terdapat di dalam minyak bekatul. 

4.2.4.1 Tingkat Kecerahan (L*) 

 Tingkat kecerahan minyak bekatul kasar sebesar 27 dan setelah pemucatan 

mengalami kenaikan menjadi 41,33 – 87. Pengaruh jenis dan konsentrasi adsorben 

terhadap tingkat kecerahan (L*) dapat dilihat pada Gambar 13. 



 

Gambar 13. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Tingkat 
Kecerahan Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 
 Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan 

jenis dan konsentrasi adsorben memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap tingkat 

kecerahan (L*) minyak bekatul hasil pemucatan dan terjadi interaksi yang nyata antara 

kedua faktor tersebut. Hasil pengujian DMRT terhadap tingkat kecerahan minyak 

bekatul hasil pemucatan akibat perlakuan jenis dan konsentrasi adsorben dapat dilihat 

pada Tabel 9. Persentase peningkatan tingkat kecerahan (L*) akibat perlakuan jenis 

dan konsentrasi adsorben dihitung berdasarkan peningkatannya terhadap minyak 

bekatul kasar. 
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Tabel 9. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Tingkat Kecerahan 
Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

Jenis 
Adsorben 

Konsentrasi 
Adsorben (% b/v) 

Tingkat 
Kecerahan (L*) 

DMRT 
5% 

Peningkatan 
(%) 

Bentonit     2,5  
5,0  
7,5  

51,00 a 
66,33 b 
87,00 c 

3,21 
3,37 

- 

 88,89 
145,68 
222,22 

Zeolit 2,5  
5,0  
7,5  

58,67 c 
61,00 d 
68,33 d 

3,32 
3,35 
3,39 

117,29 
125,93 
153,09 

Arang Aktif 2,5  
5,0  
7,5  

41,33 e 
46,33 e 
53,67 f 

2,97 
3,12 
3,27 

53,09 
71,60 
98,77 

Tanpa 
penambahan 

adsorben 

 27   

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Penggunaan bentonit mampu meningkatkan tingkat kecerahan minyak bekatul 

lebih baik dari zeolit dan arang aktif. Hal ini dikarenakan bentonit memiliki pori-pori 

dengan ukuran yang sesuai dengan pigmen-pigmen yang mengotori minyak sehingga 

bentonit merupakan adsorben spesifik untuk pemucatan minyak. Sedangkan pada 

pemucatan dengan arang aktif diperoleh tingkat kecerahan terendah karena pori-pori 

yang terdapat pada arang aktif sangat besar sehingga kemungkinan pigmen-pigmen 

yang terdapat pada minyak bekatul dapat lolos kembali setelah penyerapan sehingga 

penyerapan kurang optimal. 

4.2.4.2 Tingkat Kemerahan (a*) 

Tingkat kemerahan minyak bekatul kasar sebesar 28 dan setelah pemucatan 

mengalami penurunan yang berkisar antara -8,33 – 23,67 dengan kisaran warna antara 



hijau (a-) sampai merah (a+). Pengaruh jenis dan konsentrasi adsorben terhadap tingkat 

kemerahan (a*) dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Tingkat 
Kemerahan Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan 

jenis dan konsentrasi adsorben memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap tingkat 

kemerahan minyak dan interaksi keduanya nyata. Hasil pengujian DMRT terhadap 

tingkat kemerahan minyak bekatul yang telah dipucatkan akibat perlakuan jenis dan 

konsentrasi adsorben dapat dilihat pada Tabel 10. Persentase penurunan tingkat 

kemerahan akibat perlakuan jenis dan konsentrasi adsorben dihitung berdasarkan 

penurunannya terhadap minyak bekatul kasar. 
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Tabel 10. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Tingkat 
Kemerahan Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

Jenis 
Adsorben 

Konsentrasi 
Adsorben (% b/v) 

Tingkat 
Kemerahan  

DMRT 
5% 

Penurunan 
(%) 

Bentonit    2,5  
5,0 
7,5  

23,67 f 
       21,00 e 
        -8,33 a 

- 
2,44 
2,14 

15,48 
25,00 

      129,76 
Zeolit 2,5  

5,0  
7,5  

12,33 d 
 2,33 c 
-3,33 b  

2,43 
2,39 
2,31 

55,95 
91,67 

      111,90 
Arang Aktif 2,5  

5,0  
7,5  

12,00 d 
-2,67 b 
-4,00 b 

2,41 
2,36 
2,25 

57,14 
      109,53 
      114,29 

Tanpa 
penambahan 

adsorben 

 28   

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
 Penggunaan bentonit mampu menurunkan tingkat kemerahan minyak lebih 

baik dari zeolit dan arang aktif. Hal ini dikarenakan bentonit merupakan adsorben 

selektif untuk menyerap beta karoten yang diindikasikan sebagai warna merah di 

dalam minyak (Frank, 2002). Arang aktif mempunyai kemampuan yang besar dalam 

menyerap semua jenis pengotor dan pigmen dalam minyak, namun tidak selektif 

terhadap beta karoten sehingga tingkat kemerahan minyak bekatul hasil pemucatan 

dengan bentonit menjadi paling rendah. Sedangkan tingkat kemerahan tertinggi 

diperoleh dari perlakuan dengan zeolit karena zeolit tidak selektif terhadap beta 

karoten, selain itu juga karena luas permukaan zeolit yang lebih kecil dari arang aktif 

dan sifatnya yang polar sehingga kemampuannya dalam menyerap beta karoten lebih 

rendah dari bentonit dan arang aktif. 

Pemucatan dengan perlakuan konsentrasi adsorben yang berbeda memberikan 

pengaruh nyata terhadap tingkat kemerahan minyak bekatul hasil pemucatan. Semakin 



bertambahnya konsentrasi adsorben maka tingkat kemerahan cenderung mengalami 

penurunan karena semakin banyak beta karoten dalam minyak bekatul yang terserap 

oleh adsorben.  

4.2.4.3 Tingkat Kekuningan (b*) 

Tingkat kekuningan minyak bekatul kasar sebesar 39 dan setelah pemucatan 

mengalami penurunan yang berkisar antara 46,67 – 76,33 dengan kisaran warna antara 

kuning (b-) sampai biru (b+). Pengaruh jenis dan konsentrasi adsorben terhadap tingkat 

kekuningan (b*) dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 15. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Tingkat 
Kekuningan Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 

Berdasarkan Gambar 15 dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi 

penambahan adsorben, tingkat kekuningan akan semakin meningkat. Penggunaan jenis 

adsorben yang berbeda juga mempengaruhi tingkat kekuningan dari minyak bekatul. 

Tingkat kekuningan terendah diperoleh dari perlakuan dengan arang aktif 2,5% (b/v), 

sedangkan rtingkat kekuningan tertinggi pada perlakuan dengan bentonit 7,5% (b/v). 

 Dari hasil analisa ragam (Lampiran 7) diketahui bahwa jenis dan konsentrasi 

adsorben yang berbeda berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap tingkat kekuningan 
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minyak bekatul hasil pemucatan dan terdapat interaksi yang nyata antara kedua faktor 

tersebut. Hasil pengujian BNT (α=0,05) terhadap tingkat kekuningan minyak bekatul 

hasil pemucatan akibat pengaruh jenis adsorben dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Tingkat 
Kekuningan Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

Jenis 
Adsorben 

Konsentrasi 
Adsorben (% b/v) 

Tingkat 
Kekuningan  

DMRT 
5% 

Peningkatan 
(%) 

Bentonit           2,5  
5,0  
7,5  

55,00 c 
70,67 f 
76,33 g 

2,50 
2,62 

- 

41,03 
81,20 
95,73 

Zeolit 2,5  
5,0  
7,5  

58,00 d 
62,00 e 

 71,00 ef 

2,58 
2,61 
2,64 

48,72 
58,97 
82,05 

Arang Aktif 2,5  
5,0  
7,5  

46,67 a 
52,00 b 
57,33 d 

2,31 
2,43 
2,54 

19,66 
33,33 
47,01 

Tanpa 
penambahan 

adsorben 

 39   

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Tabel 11 menunjukkan tingkat kekuningan akibat perlakuan jenis adsorben 

dengan nilai tertinggi adalah pada perlakuan dengan bentonit 7,5% (b/v) yaitu sebesar 

76,33, sedangkan nilai terendah yaitu sebesar 46,67 pada perlakuan pemucatan dengan 

arang aktif 2,5% (b/v). 

Perlakuan jenis adsorben memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat 

kekuningan minyak bekatul hasil pemucatan. Penggunaan bentonit menghasilkan 

tingkat kekuningan tertinggi karena pigmen warna dapat terserap dengan baik pada 

perlakuan dengan bentonit. Seiring dengan turunnya tingkat kemerahan, tingkat 

kekuningan pada minyak akan semakin meningkat karena pigmen-pigmen warna yang 

mengotori minyak bekatul dapat terserap dengan baik dengan penambahan bentonit. 



Perbedaan konsentrasi adsorben juga memberikan pengaruh nyata terhadap 

tingkat kekuningan. Semakin besar konsentrasi adsorben yang ditambahkan, semakin 

banyak pigmen warna seperti beta-karoten yang terserap sehingga tingkat kemerahan 

akan turun dan tingkat kekuningan akan meningkat dan minyak akan semakin cerah. 

4.2.5 Rendemen 

 Rendemen diperoleh dengan cara membandingkan berat minyak bekatul hasil 

pemucatan dengan berat minyak bekatul hasil pemisahan gum. Rendemen rata-rata 

minyak bekatul hasil pemucatan berkisar antara 65,78 – 95,54%. Pengaruh jenis dan 

konsentrasi adsorben terhadap rendemen dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap 
Rendemen Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

  

Berdasarkan Gambar 16 dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi 

penambahan adsorben, rendemen akan semakin menurun. Penggunaan jenis adsorben 

yang berbeda juga mempengaruhi rendemen dari minyak bekatul. Rendemen terendah 

diperoleh dari perlakuan dengan arang aktif 7,5% (b/v), sedangkan rendemen tertinggi 

pada perlakuan dengan bentonit 2,5% (b/v). 
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 Dari hasil analisa ragam (Lampiran 7) diketahui bahwa jenis dan konsentrasi 

adsorben yang berbeda berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap rendemen minyak bekatul 

hasil pemucatan, namun tidak terdapat interaksi yang nyata antara kedua faktor 

tersebut. Hasil pengujian BNT (α=0,05) terhadap rendemen minyak bekatul hasil 

pemucatan akibat pengaruh jenis adsorben dapat dilihat pada Tabel 12. Persentase 

penurunan rendemen akibat perlakuan jenis adsorben dihitung berdasarkan 

peningkatannya terhadap minyak bekatul kasar. 

Tabel 12. Pengaruh Jenis Adsorben terhadap Rendemen Minyak Bekatul yang 
Dipucatkan 

Jenis Adsorben Rendemen (%) Penurunan (%) 
Bentonit 90,28 c 9,72 

Zeolit 80,28 b               19,72 
Arang Aktif 70,48 a               29,52 

Minyak Bekatul Hasil 
Pemisahan Gum 

              100  

              BNT (α=0,05)            1,855 
Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 

- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Tabel 12 menunjukkan rendemen akibat perlakuan jenis adsorben dengan nilai 

tertinggi sebesar 90,28% pada bentonit dan nilai terendah sebesar 70,48% dengan 

arang aktif. Perhitungan penurunan rendemen akibat perlakuan jenis adsorben 

diperoleh berdasarkan penurunannya terhadap minyak bekatul hasil pemisahan gum. 

Penggunaan arang aktif sebagai adsorben menghasilkan rendemen paling 

rendah dibandingkan dengan bentonit dan zeolit. Hal ini dikarenakan arang aktif dan 

minyak bekatul memiliki sifat kepolaran yang sama yaitu non polar, selain itu juga 

karena arang aktif mempunyai pori-pori dalam jumlah besar sehingga arang aktif 

cenderung lebih mudah menyerap komponen-komponen dari minyak bekatul (Ketaren, 



1986). Besarnya kapasitas adsorpsi oleh arang aktif tersebut yang menyebabkan 

rendemen minyak bekatul yang dihasilkan paling kecil. 

Di sisi lain, pemucatan dengan penambahan bentonit menghasilkan rendemen 

tertinggi dikarenakan luas permukaan bentonit paling kecil dibandingkan dengan zeolit 

dan bentonit yaitu sekitar 400-1000 m2/g (Mallarangan, 1998). Selain itu, komponen 

SiO2 pada bentonit lebih sedikit dibandingkan zeolit, dimana komponen SiO2 ini 

berperan penting pada kemampuan adsorpsi adsorben sehingga kapasitas adsorpsi dari 

bentonit juga kecil (Sutarti, 1994).  

 Penggunaan konsentrasi adsorben yang berbeda juga menghasilkan pengaruh 

yang nyata terhadap rendemen minyak bekatul hasil pemucatan. Hasil BNT (α=0,05) 

terhadap rendemen minyak bekatul hasil pemucatan akibat pengaruh konsentrasi 

adsorben dapat dilihat pada Tabel 13. Persentase penurunan rendemen akibat perlakuan 

konsentrasi adsorben dihitung berdasarkan peningkatannya terhadap minyak bekatul 

kasar. 

Tabel 13. Pengaruh Konsentrasi Adsorben terhadap Rendemen Minyak Bekatul 
yang Dipucatkan 

Konsentrasi Adsorben  
(% b/v) 

Rendemen (%) Penurunan (%) 

2,5 
5,0 
7,5 

85,32 c 
80,57 b 
75,16 a 

           14,68 
19,44 

          24,84 

BNT (α=0,05)              1,85 

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

Tabel 13 menunjukkan nilai rendemen akibat perlakuan penambahan adsorben 

dengan konsentrasi berbeda. Rendemen tertinggi ditunjukkan oleh konsentrasi 2,5% 



yaitu sebesar 85,32%, sedangkan nilai terendah oleh konsentrasi 7,5% yaitu 75,16%. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

penambahan adsorben maka rendemen yang dihasilkan semakin rendah. 

 Penggunaan adsorben dengan jumlah kecil menyebabkan komponen-komponen 

yang terdapat pada minyak bekatul terserap lebih sedikit dibandingkan dengan 

penambahan adsorben dengan jumlah besar, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut 

dikarenakan semakin besar jumlah adsorben yang ditambahkan, semakin banyak pori-

pori yang tersedia untuk menyerap komponen-komponen minyak bekatul sehingga 

penyerapan yang terjadi semakin besar (Sawyer and Mc Carthy,1987). 

4.2.6 Asam Lemak Bebas 

 Analisis kadar asam lemak bebas perlu dilakukan sebagai salah satu penentu 

kualitas minyak. Jumlah senyawa tersebut merupakan slah satu petunjuk tingkat 

kerusakan minyak akibat proses hidrolisis maupun proses pengolahan yang kurang 

baik (Sudarmadji, dkk., 1996). 

 Kadar asam lemak bebas rata-rata minyak bekatul yang telah dipucatkan 

berkisar antara 17,15-34,55%, sedangkan kadar asam lemak bebas dari minyak bekatul 

kasar sebesar 39,48%. Pengaruh jenis dan konsentrasi adsorben terhadap asam lemak 

bebas dapat dilihat pada Gambar 17. 



 

Gambar 17. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Kadar 
Asam Lemak Bebas Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 

Dari Gambar 17 dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi penambahan 

adsorben, kadar asam lemak bebas akan semakin menurun. Penggunaan adsorben yang 

berbeda juga mempengaruhi kadar asam lemak bebas dari tiap sampel. Kadar asam 

lemak bebas terendah diperoleh dari hasil perlakuan penambahan arang aktif  7,5% 

(b/v), sedangkan kadar asam lemak bebas yang tertinggi pada perlakuan penambahan 

bentonit 2,5% (b/v). 

 Dari hasil analisa ragam (Lampiran 9) diketahui bahwa jenis dan konsentrasi 

penambahan adsorben berpengaruh nyata (α = 0.05) terhadap kadar asam lemak bebas 

minyak bekatul yang telah dipucatkan serta terdapat interaksi yang nyata antara kedua 

faktor tersebut. Hasil pengujian DMRT terhadap kadar asam lemak bebas minyak 

bekatul yang telah dipucatkan akibat perlakuan jenis dan konsentrasi adsorben dapat 

dilihat pada Tabel 14. Persentase penurunan kadar asam lemak bebas akibat perlakuan 

jenis dan konsentrasi adsorben dihitung berdasarkan penurunannya terhadap minyak 

bekatul kasar. 
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Tabel 14. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Kadar Asam 
Lemak Bebas Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

Jenis 
Adsorben 

Konsentrasi 
Adsorben (% b/v) 

Kadar Asam 
Lemak Bebas (%) 

DMRT 
5% 

Penurunan 
(%) 

Bentonit 2,5 
5,0 
7,5 

34,55 f 
24,06 d 
20,45 bc 

- 
2,88 
2,81 

12,49 
39,06 
48,20 

Zeolit 2,5 
5,0 
7,5 

27,31 e 
22,97 cd 

       19,86 b 

2,92 
2,86 
2,76 

30,83 
41,82 
49,70 

Arang Aktif 2,5 
5,0 
7,5 

24,40 d 
19,30 ab 

       17,15 a 

2,90 
2,69 
2,56 

38,20 
51,11 
56,56 

Tanpa 
penambahan 

adsorben 

 39,48   

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05)  

 
Tabel 14 menunjukkan kadar asam lemak bebas akibat perlakuan jenis 

adsorben dengan nilai tertinggi adalah pada perlakuan dengan bentonit 2,5% (b/v) 

yaitu sebesar 34,55%, sedangkan nilai terendah yaitu sebesar 17,15% pada perlakuan 

pemucatan dengan arang aktif 7,5% (b/v). 

 Pemucatan dengan arang aktif mampu menurunkan kadar asam lemak bebas 

dengan persentase yang paling besar karena sifat arang aktif yang non polar. Menurut 

Kusumastuti (2004), besarnya daya serap arang aktif terhadap asam lemak bebas 

dikarenakan asam lemak bebas terdiri dari rantai hidrokarbon yang bersifat non polar 

sehingga cenderung lebih mudah terserap oleh arang aktif yang juga bersifat non polar. 

 Menurut Sembiring dan Tuti (2003), luas permukaan arang aktif berkisar antara 

300 – 3500 m2/g sehingga arang aktif dapat digunakan sebagai adsorben yang baik. 

Arang yang telah mengalami proses aktivasi mempunyai luas permukaan yang lebih 

besar sehingga meningkatkan daya adsorpsinya. 



 Penurunan kadar asam lemak bebas pada pemucatan dengan bentonit dan zeolit 

lebih kecil persentasenya bila dibandingkan dengan pemucatan menggunakan arang 

aktif. Hal ini disebabkan perbedaan sifat kepolaran antara asam lemak bebas dengan 

adsorben-adsorben tersebut sehingga kemampuan adsorpsi bentonit dan zeolit lebih 

rendah dibandingkan arang aktif. Zeolit mempunyai komponen SiO2 yang lebih banyak 

dibandingkan dengan bentonit, dimana komponen SiO2 ini berperan penting pada 

kemampuan adsorpsi adsorben karena SiO2 dapat mengikat pengotor-pengotor 

termasuk asam lemak bebas yang terdapat didalam minyak bekatul dengan adanya 

gaya Van der Walls. Semakin sedikit SiO2 di dalam adsorben maka kapasitas 

penyerapannya akan kecil pula (Sutarti, 1994). Oleh karena itu, kadar asam lemak 

bebas perlakuan dengan bentonit lebih tinggi daripada perlakuan dengan zeolit. 

 Perlakuan dengan konsentrasi adsorben yang berbeda memberikan hasil yang 

nyata pada penurunan kadar asam lemak bebas minyak bekatul. Semakin tinggi 

konsentrasi adsorben yang ditambahkan maka kadar asam lemak bebas juga akan 

semakin menurun. Oleh karena itu, penggunaan adsorben dengan konsentrasi 7,5% 

menunjukkan penurunan kadar asam lemak bebas tertinggi dibandingkan konsentrasi 

2,5% dan 5%. Semakin tinggi konsentrasi adsorben yang ditambahkan, semakin 

banyak pula pori-pori adsorben yang dapat menyerap asam lemak bebas sehingga 

kadar asam lemak bebas semakin menurun.  

 Seluruh asam lemak bebas dari seluruh perlakuan pemucatan pada penelitian 

ini mengalami penurunan dari minyak bekatul kasar. Namun, kadarnya masih jauh 

dibawah standar yang ada yaitu 0,3% (Thai Industrial Standards Institute, 1994). 

Ketidaksesuaian ini dikarenakan pada penelitian ini hanya dilakukan proses pemisahan 



gum dan pemucatan saja dalam pemurnian minyak bekatul, sedangkan pada minyak 

bekatul komersial yang telah standar dilakukan juga berbagai proses pemurnian seperti 

netralisasi, deodorisasi, dan sebagainya yang juga dapat menurunkan kadar asam 

lemak bebas sehingga kadar asam lemak bebas menjadi sangat rendah. 

4.2.7 Bilangan Peroksida 

 Peroksida merupakan produk awal dari reaksi oksidasi yang bersifat labil. 

Sedangkan bilangan peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat 

kerusakan minyak atau lemak. Asam lemak tak jenuh dapat menangkap oksigen pada 

ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida (Ketaren, 1986). 

 Bilangan peroksida merupakan hasil analisis kimiawi kandungan 

hidroperoksida dalm minyak. Satu milimol hidroperoksida per kilogram minyak akan 

memberikan kontribusi sebanyak 2 angka peroksida, sedangkan 1 angka peroksida 

merupakan indikasi terjadinya konversi 16 mg O2/kg minyak menjadi hidroperoksida 

(Timms, 1997). 

 Tingginya bilangan peroksida menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan pada 

minyak tersebut. Secara langsung peroksida tidak berpengaruh pada mutu hasil 

gorengnya, akan tetapi tingginya bilangan peroksida menjadi tanda bahwa minyak 

tersebut akan segera mengalami ketengikan. Di samping itu, tingginya bilangan 

peroksida juga mengisyaratkan terdapatnya senyawa yang bersifat karsinogenik 

(Rukmini, 2001). 



 

Gambar 18. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Bilangan 
Peroksida Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 
 Dari gambar 18 dapat dilihat bahwa penggunaan adsorben dengan konsentrasi 

tertentu akan menurunkan bilangan peroksida. Semakin besar konsentrasi penambahan 

adsorben akan semakin menurunkan bilangan peroksida. Bilangan peroksida terendah 

didapat dari hasil perlakuan penambahan adsorben arang aktif sebesar 7,5% b/v, 

sedangkan bilangan peroksida tertinggi didapat dari perlakuan penambahan bentonit 

2,5%. 

 Dari hasil analisis ragam (Lampiran 10) diketahui bahwa jenis dan konsentrasi 

adsorben berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap bilangan peroksida serta terdapat 

interaksi yang nyata antara kedua faktor tersebut. Hasil pengujian DMRT terhadap 

bilangan peroksida akibat perlakuan jenis dan konsentrasi adsorben dapat dilihat pada 

Tabel 15. 
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Tabel 15. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Bilangan 
Peroksida Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

Jenis Adsorben Konsentrasi 
Adsorben (% b/v) 

Bilangan 
Peroksida 
(mek/kg) 

DMRT 
5% 

Penurunan 
(%) 

Bentonit 2,5 
5,0 
7,5 

1,63 d 
1,56 cd 
1,20 b 

- 
0,132 
0,127 

20,14 
23,61 
41,15 

Zeolit 2,5 
5,0 
7,5 

1,62 d 
1,26 b 
0,92 a 

0,134 
0,131 
0,123 

20,63 
38,32 
54,99 

Arang Aktif 2,5 
5,0 
7,5 

1,46 c 
1.23 b 
0,90 a 

0,132 
0,129 
0,117 

28,50 
40,03 
56,21 

Tanpa 
penambahan 

adsorben 

 2,05   

Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 
- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
 Perbedaan jenis adsorben memberikan pengaruh nyata terhadap bilangan 

peroksida minyak bekatul hasil pemucatan. Bilangan peroksida terendah diperoleh dari 

perlakuan dengan arang aktif, sedangkan bilangan peroksida tertinggi diperoleh pada 

perlakuan dengan bentonit. Hal ini disebabkan peroksida yang terdapat dalam minyak 

bekatul bersifat non polar karena gugus R-nya lebih panjang dari gugus –OH sehingga 

arang aktif yang juga bersifat non polar mampu menyerap peroksida dengan lebih baik. 

Sedangkan dengan penambahan bentonit yang bersifat polar, peroksida tidak dapat 

terserap dengan maksimal. 

Penggunaan konsentrasi adsorben yang semakin meningkat berpengaruh 

terhadap bilangan peroksida minyak bekatul. Penambahan adsorben sebanyak 7,5% 

(b/v) mampu menurunkan bilangan peroksida paling besar. Hal ini dikarenakan 

adsorben mempunyai kemampuan menyerap peroksida yang tinggi dan daya serap ini 



dipengaruhi oleh konsentrasi adsorben yang digunakan. Semakin banyak konsentrasi 

adsorben yang digunakan, kemampuan menyerap peroksida semakin tinggi. Tingginya 

daya serap adsorben akibat banyaknya jumlah adsorben yang digunakan dipengaruhi 

oleh jumlah keberadaan pori-pori adsorben yang telah diaktivasi. Ketika jumlah 

adsorben semakin ditingkatkan, pori-pori yang ada untuk menyerap peroksida semakin 

banyak sehingga mampu menurunkan peroksida dengan maksimal. Sawyer and 

McCarthy (1987) menyatakan bahwa luas permukaan adsorben yang dinyatakan dalam 

m2/g sangat berpengaruh untuk tersedianya tempat adsorpsi. Adsorpsi merupakan 

aktivitas permukaan sehingga besarnya adsorpsi sebanding dengan luas permukaan 

spesifik (bagian luas permukaan total yang tersedia untuk adsorpsi). Makin besar luas 

permukaan, makin besar pula adsorpsi yang terjadi. 

Bilangan peroksida dari seluruh perlakuan pemucatan pada penelitian ini 

mengalami penurunan, namun tidak seluruh perlakuan telah sesuai dengan standar 

yang ada yaitu 1,5 mek/kg (Thai Industrial Standards Institute, 1994). Pada perlakuan 

dengan bentonit 2,5%, bentonit 5%, dan zeolit 2,5%, bilangan peroksida yang 

diperoleh sebesar 1,634%, 1,563, dan 1,624%. Perbedaan ini dikarenakan pada 

perlakuan-perlakuan tersebut tidak tersedia cukup pori untuk menyerap senyawa 

peroksida sehingga konsentrasi penambahan adsorben perlu ditingkatkan. Sedangkan 

pada perlakuan dengan arang aktif, konsentrasi adsorben yang ditambahkan telah 

mampu menurunkan bilangan peroksida hingga sesuai dengan standar yang ada 

dikarenakan arang aktif memiliki pori-pori yang besar dan sifatnya yang non polar 

yang mampu menyerap peroksida dengan baik. 



4.2.8 Bilangan TBA 

 Bilangan TBA merupakan salah satu parameter untuk menunjukkan ketengikan 

minyak, didasarkan pada intensitas warna merah yang terbentuk oleh reaksi antara 2-

tiobarbiturat dengan malonaldehid yang merupakan hasil dekomposisi peroksida 

(Pomeranz, 1994 dalam Mahditiara, 2002). Intensitas warna merah sesuai dengan 

jumlah malonaldehid dan absorbansi dapat ditentukan dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 528 nm (Sudarmadji, dkk., 1996). 

 Bilangan TBA rata-rata minyak bekatul yang telah dipucatkan berkisar antara 

0,0808 – 0,3132 mg malonaldehid/kg, sedangkan bilangan TBA dari minyak bekatul 

kasar sebesar 0,6027 mg malonaldehid/kg. Pengaruh jenis dan konsentrasi adsorben 

terhadap bilangan TBA dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Adsorben terhadap Bilangan 
TBA Minyak Bekatul yang Dipucatkan 

 

 Dari gambar 19 dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi penambahan 

adsorben, bilangan TBA semakin menurun. Penggunaan jenis adsorben yang berbeda 

juga mempengaruhi bilangan TBA dari tiap sampel. Bilangan TBA terendah diperoleh 
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dari hasil perlakuan dengan arang aktif 7,5%, sedangkan bilangan TBA tertinggi 

diperoleh dari perlakuan bentonit 2,5%. 

 Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 11) diketahui bahwa jenis dan 

konsentrasi penambahan adsorben berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap bilangan TBA, 

namun tidak terdapat interaksi yang nyata antara kedua faktor tersebut. Hasil pengujian 

BNT  (α=0,05) terhadap bilangan TBA akibat pengaruh jenis adsorben dapat dilihat 

pada Tabel 16. 

Tabel 16. Pengaruh Jenis Adsorben terhadap Bilangan TBA Minyak Bekatul 
yang Dipucatkan 

Jenis Adsorben Bilangan TBA        
(mg malonaldehid/kg) 

Penurunan (%) 

Bentonit 0,18 c 80,99 
Zeolit 0,15 b 74,32 

Arang Aktif 0,11 a 70,25 
Tanpa penambahan 

adsorben 
0,60  

     BNT (α=0,05)          0,0168 
Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 

- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Tabel 16 menunjukkan bilangan TBA akibat perlakuan penambahan adsorben 

dengan konsentrasi berbeda. Bilangan TBA tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan 

dengan bentonit yaitu sebesar 0,1793 mg malonaldehid/kg, sedangkan bilangan TBA 

terendah diperoleh dari perlakuan dengan arang aktif yaitu sebesar 0,1146 mg 

malonaldehid/kg.  

Pemucatan dengan arang aktif menghasilkan bilangan TBA terendah 

dikarenakan arang aktif memiliki ruang pori sangat banyak dengan ukuran tertentu. 

Senyawa aldehid (malonaldehid) memiliki berat molekul yang relatif kecil sehingga 

dapat terserap dengan maksimal oleh pori-pori yang terdapat pada arang aktif tersebut 



(Arifin,2008). Sedangkan bentonit kurang maksimal dalam menyerap senyawa aldehid 

karena luas permukaannya yang paling kecil dibandingkan dengan arang aktif dan 

zeolit. 

 Penambahan adsorben dengan konsentrasi berbeda juga berpengaruh secara 

nyata (α=0,05) terhadap bilangan TBA minyak bekatul hasil pemucatan. Hasil 

pengujian BNT (α=0,05) terhadap bilangan TBA akibat pengaruh konsentrasi adsorben 

dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17. Pengaruh Jenis Adsorben terhadap Bilangan TBA Minyak Bekatul 
yang Dipucatkan 

Konsentrasi Adsorben  
(% b/v) 

Bilangan TBA  
(mg malonaldehid/kg) 

Penurunan (%) 

Tanpa penambahan adsorben 
2,5 
5,0 
7,5 

                   0,60 
0,25 c 
0,11 b 
0,09 a 

 
58,80 
81,20 
85,55 

         BNT (α=0,05)            0,0168 
Keterangan : - setiap data merupakan 3 kali ulangan 

- angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Tabel 17 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya konsentrasi adsorben, 

bilangan TBA akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah 

konsentrasi adsorben yang ditambahkan maka semakin banyak senyawa aldehid yang 

dapat diserap oleh adsorben, dimana gugus karbonil dari aldehid bersifat polar dan 

dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sisi aktif adsorben (Fessenden and 

Fessenden, 1984). 

4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik pada pemucatan minyak dengan berbagai jenis dan 

konsentrasi adsorben ini menggunakan metode multiple atribute (Zeleny, 1992) 



berdasarkan analisa berat jenis, viskositas, kejernihan, rendemen, tingkat kemerahan, 

tingkat kekuningan, asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan bilangan TBA. Nilai 

yang diharapkan untuk berat jenis, viskositas, tingkat kemerahan, asam lemak bebas, 

bilangan peroksida, dan bilangan TBA adalah nilai terkecil, sedangkan untuk 

kejernihan, rendemen, dan tingkat kekuningan adalah nilai terbesar. Hasil perhitungan 

alternatif pemilihan perlakuan terbaik dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai jarak kerapatan minimal 

diperoleh dari L1 dan L maks pada perlakuan adsorben zeolit dengan konsentrasi 

penambahan 7,5% (b/v). Dengan demikian maka perlakuan dengan zeolit 7,5% (b/v) 

dipilih sebagai perlakuan terbaik. Data hasil perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 

18. 

Tabel 18. Data Hasil Perlakuan Terbaik dengan Adsorben Zeolit 7,5% 
Parameter Hasil Perlakuan 

Terbaik 
Standar Minyak 

Bekatul 
Berat Jenis (g/ml) 
Viskositas (Poiseuille) 
Tingkat Kejernihan (% T) 
Warna : 

 L (tingkat kecerahan) 
 a* (tingkat kemerahan) 
 b* (tingkat kekuningan) 

Rendemen (%) 
Asam Lemak Bebas (%) 
Bilangan Peroksida (mek/kg) 
Bilangan TBA (mg malonaldehid/kg) 

0,84 
0,00136 

71,61 
 

68,33 
-3,33 

71 
74,77 
19,86 
0,92 
0,09 

maks 0,92 
- 
- 
 
- 

maks 4 
min 35 

- 
maks 0,3 
maks 1,5 

- 

Sumber : Thai Industrial Standards Institute, 1994 
 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Jenis dan konsentrasi adsorben mempengaruhi sifat fisik dan kimia minyak 

bekatul hasil pemucatan. Jenis dan konsentrasi adsorben tersebut berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap semua parameter yaitu berat jenis, viskositas, kejernihan, tingkat 

kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*), tingkat kekuningan (b*), rendemen, asam 

lemak bebas, bilangan peroksida, dan bilangan TBA. Sedangkan interaksi antara jenis 

dan konsentrasi adsorben berpengaruh nyata terhadap viskositas, kejernihan, tingkat 

kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*), tingkat kekuningan (b*), asam lemak bebas, 

dan bilangan peroksida. 

 Perlakuan terbaik diperoleh dari perlakuan jenis adsorben zeolit dengan 

konsentrasi penambahan 7,5% (b/v) dengan berat jenis 0,84 g/ml, viskositas 0,00136 

Poiseuille, tingkat kejernihan 71,61 %T, tingkat kecerahan 68,33, tingkat kemerahan -

3,33, tingkat kekuningan 71, rendemen 74,77 %, asam lemak bebas 19,86 %, bilangan 

peroksida 0,92 mek/kg, dan bilangan TBA 0,09 mg malonaldehid/kg. 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan proses netralisasi untuk mendapatkan minyak bekatul dengan 

asam lemak bebas yang lebih rendah 

2. Perlu dilakukan penelitian pemucatan minyak bekatul dengan konsentrasi 

adsorben yang lebih rendah dengan memaksimalkan proses aktivasi adsorben. 



3. Perlu dilakukan penelitian penambahan kombinasi adsorben-adsorben untuk 

mendapatkan sifat fisik dan kimia yang lebih baik. 

4. Lama dan kondisi penyimpanan bekatul sebelum diekstrak menjadi minyak 

perlu diperhatikan agar sifat kimia minyak bekatul yang diperoleh menjadi 

lebih baik. 
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LAMPIRAN 1. PROSEDUR ANALISA 

 

1. Analisa Berat Jenis (Sudarmadji, dkk., 1997) 

 Sampel minyak dimasukkan ke dalam piknometer, kemudian ditutup 

 Direndam dengan air suhu 25±0,2˚C selama 30 menit 

 Bagian luar piknometer dikeringkan 

 Piknometer ditimbang 

 Dengan cara yang sama piknometer diisi dengan air dan ditimbang 

BJ minyak = bobot minyak / bobot air 

2. Viskositas Relatif (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Siapkan pipet volume 25 ml dan beri tanda 10 cm dari kedua ujung pipet. 

 Hisap air dengan pipet tersebut sampai melebihi batas tanda yang telah dibuat. 

 Atur dengan menggunakan jari agar permukaan air tepat pada batas tanda 

bagian atas pipet yang telah dibuat. 

 Dengan menggunakan stopwatch, lepaskan jari penutup lubang pipet 

bersamaan dengan stopwatch “on”. 

 Ketika permukaan air tepat pada batas tanda bawah, hentikan stopwatch. 

 Catat waktu yang dibuthkan 

 Ulangi untuk 3 kali pengamatan dan dibuat rata-rata. 

 Setelah itu, pipet diisi dengan cairan yang akan diukur viskositasnya dengan 

prosedur yang sama dengan pengukuran menggunakan air. 

 Catat waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut. 

 Viskositas cairan dihitung berdasarkan persamaan : 

n1 / n2 = (P1 / P2) x (t1 / t2) 

dimana :  

       n1 dan p1 = viskositas dan densitas air 

       n2 dan p2 = viskositas dan densitas cairan yang diukur 

 

 



3. Kejernihan (Susanto, 1999) 

 Panjang gelombang terlebih dahulu ditentukan dengan memutar pengatur 

panjang gelombang cahaya. Untuk tujuan ini harus digunakan panjang 

gelombang tertentu dimana “optical density” dari contoh minyak adalah 

tertinggi. 

 Alat dihidupkan dengan menekan tombol “zero control” searah jarum jam 

sampai lampu merah menyala. 

 Setelah beberapa menit (5-10 menit) tanpa adanya “test tube” di dalamnya, 

“zero control” diatur sampai menunjukkan angka nol pada skala. 

 “Test tube” yang berisi larutan pembanding dimasukkan, kemudian dengan 

memutar tombol “light control”, diatur sampai skala menunjukkan angka 100% 

“transmittance”. 

 Larutan pembanding diganti dengan contoh minyak yang akan diperiksa dan 

angka % “transmittance” dapat dilihat pada skala. 

 

4. Warna Metode Color Reader (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Menyiapkan sampel dalam plastik bening 

 Color reader dihidupkan 

 Target L*a*b* ditentukan dengan menempelkan color reader pada sampel 

yang ada dalam plastic bening 

 Warna diukur 

 

5. Rendemen 

Rendemen minyak dihitung dengan rumus : 

Rendemen = ((volume awal – volume akhir) / berat awal) x 100% 

 

6. Analisa Kadar Asam Lemak Bebas (SNI 01-3555-1998) 

 Ambil 3 ml sampel ke Erlenmeyer 250 ml 

 Tambahkan 9 ml etanol 96%  



 Panaskan sampai 45˚C 

 Tambahkan 2-3 tetes indikator PP dan titrasi dengan larutan standar NaOH 

0,1N hingga merah muda tetap selama 15 detik 

 Hitung asam lemak bebas 

ALB (%) = ml alkali (NaOH) x N x BE asam lemak x 100 

               massa sampel x 1000 

 

7. Analisa Bilangan Peroksida metode (AOAC,1990) 

Persiapan bahan kimia 

 Larutan ammonium tiosianat. Dibuat dengan melarutkan 30 gram amonium 

tiosianat dalam air deionisasi sampai volume 100 ml. 

 Larutan ferro klorida. Larutan barium klorida (0,5 gram BaCl2 dilarutkan 

dalam air deionisasi sampai volume 50 ml) dimasukkan ke dalam ferro sulfat 0,4 gram 

dengan perlahan-lahan sambil diaduk, kemudian ditambahkan asam klorida 10 N 

sebanyak 2 ml. Barium sulfat yang terbentuk dibiarkan mengendap dan larutan yang 

jernih disaring denga kertas saring Whatman No.1. Filtrat dismpan dalam botol gelap 

dan hanya dipakai dalam jangka waktu 1 minggi setelah pembuatan. 

 Kurva standar Fe. FeCl3.6H2O sebanyak 0,25 gram dilarutkan dalam 25ml HCl 

10 N dan dioksidasi dengan 2 ml H2O2. Sisa H2O2 dihilangkan dengan mendidihkan 

larutan. Larutan diencerkan menjadi 250 ml dalam HCl 10 N dan digunakan sebagai 

stok larutan standar. Sebanyak 0,5 ml stok larutan standar diencerkan dengan benzena : 

metanol 70:30 (v/v) sampai volume 100 ml dan digunakan sebagai larutan standar. 

Sebanyak 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 dan 5,0 ml larutan standar ditambahkan ke dalam 

tabung reaksi dan ditambahkan larutan benzena : metanol 70:30 (v/v) sampai volume 

10 ml. Pada larutan ini ditambahkan ammonium tiosianat sebanyak 1 tetes. Larutan 

digojog dengan vortex selama 5 detik. Absorbansi warna merah dibaca pada panjang 

gelombang 510 nm. Kurva standar dibuat dengan absis absorbansi dan ordinat Fe (µg) 

dan dibuat persamaan regresi liniernya. 

Persiapan sampel 



 Sebanyak 1 tetes sampel minyak ditimbang dalam tabung reaksi dan dilarutkan 

dalam benzena : metanol 70:30 (v/v) sampai volume 10 ml. Larutan ditambah dengan 

1 tetes ammonium tiosianat dan 1 tetes ferro klorida dan digojog dengan vortex selama 

5 detik. Larutan dipanaskan pada suhu 50C selama 2 menit dan didinginkan dengan 

air mengalir sampai suhu 25C. Larutan blanko dibuat seperti diatas tetapi tanpa 

sampel minyak. Absorbansi warna merah dibaca pada panjang gelombang 510 nm. 

Banyaknya Fe dalam 10 ml larutan dihitung dengan persamaan regresi garis regresi 

dari kurva standar. Bilangan peroksida dihitung dalam miliekuivalen/kg minyak 

dengan persamaan : 

  Bilangan peroksida = A x  B 

            C x 55,85 

 

8. Analisa Bilangan TBA (Sudarmadji, 1997) 

 Sampel ditimbang 3 gram dan dimasukkan ke dalam waring blender 

 Tambahkan 50 ml aquades 

 Pindahkan ke labu destilasi 1000 ml sambil dicuci dengan 48,5 ml aquades, 

tambahkan 1,5 ml HCl 4N 

 Tambahkan batu didih dan antifoaming agent, pasang labu destilat pada alat 

destilasi 

 Destilasi dijalankan dengan pemanasan setinggi mungkin sehingga diperoleh 

destilat sebanyak 50 ml selama pemanasan 10 menit 

 Destilat yang diperoleh diaduk, disaring 

 Sebanyak 50 ml sampel dipindahkan ke dalam Erlenmeyer yang tertutup 

 Tambahkan reagen TBA sebanyak 5 ml (larutan 0,02M thiobarbituric-acid 

dalam 90% asam asetat glacial) 

 Larutan dicampur dalam Erlenmeyer tertutup dan dimasukkan ke dalam air 

mendidih selama 35 menit 

 TAbung reaksi didinginkan dengan air mengalir 



 Ukur absorbansinya pada panjang gelombang 528nm dengan larutan blanko 

sebagai titik nol 

 Angka TBA dihitung dan dinyatakan dalam mg malonaldehid / kg sampel 

Angka TBA = 3 x A 528 x 7,8 

           berat sampel (gram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12 

Gambar Hasil Penelitian 

 

Penambahan adsorben bentonit konsentrasi 2,5%; 5%; 7,5% 
 

 

Penambahan adsorben zeolit konsentrasi 2,5%; 5%; 7,5% 
 



 

Penambahan adsorben arang aktif konsentrasi 2,5%; 5%; 7,5% 

 

 

Tanpa penambahan adsorben  

 

 



Lampiran 13 

Penampakan warna dengan Adobe Photoshop CS3 

 

             Bentonit       zeolit        arang aktif 

 

 

 

 

 

 


