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RINGKASAN 
 

 
Kadar asam lemak bebas pada CPO akan mengalami kenaikan sebesar 

0.2404 – 0.2470 % perharinya. Kenaikan asam lemak bebas selama 
penyimpanan, akan mempengaruhi hasil rendemen minyak dari pengolahan 
CPO. Minyak kelapa sawit kasar yang memiliki asam lemak bebas tinggi, 
cenderung akan menurunkan rendemen minyak kelapa sawit murni (hasil 
refining) yaitu sekitar ± 5-13%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh konsentrasi NaOH dan asam lemak bebas bahan baku pada proses 
netralisasi terhadap kualitas mutu minyak sawit kasar (CPO) dan interaksinya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor yaitu faktor pertama konsentrasi basa 
NaOH dan faktor kedua kadar asam lemak bebas CPO. Didapatkan 9 kombinasi 
perlakuan, yang masing-masing dilakukan ulangan sebanyak 3 kali ulangan. 
Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis ragam (Analysis of variant 
atau ANOVA) dilanjutkan dengan uji lanjut BNT atau DMRT dengan selang 
kepercayaan 5 %. Parameter yang diamatai setelah netralisasi yaitu kadar asam 
lemak bebas, kadar air, kadar kotoran, berat jenis, bilangan penyabunan, dan 
rendemen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar ALB CPO berpengaruh nyata 
(α = 0.05 ) terhadap kadar ALB dan rendemen minyak kelapa sawit pasca 
netralisasi. Konsentrasi basa NaOH berpengaruh nyata (α = 0.05 ) terhadap 
kadar ALB, rendemen, kadar air, kadar kotoran, berat jenis, dan bilangan 
penyabunan minyak kelapa sawit pasca netralisasi. Sedangkan interaksi antara 
kedua perlakuan tersebut  berpengaruh nyata (α = 0.05 ) terhadap kadar ALB 
dan rendemen minyak kelapa sawit pasca netralisasi. Nilai refining faktor terkecil 
pada perlakuan kadar ALB CPO 3% ± 0.05, 4% ± 0.05 dan 5% ± 0.05 rata-rata 
ditunjukkan pada penggunaan konsentrasi basa NaOH 14°Be yaitu berturut-turut 
sebesar 8.4150, 6.0451, dan 5.4554. Kadar ALB dan kadar air dalam minyak 
kelapa sawit pasca netralisasi menunjukkan adanya korelasi. Semakin rendah 
kadar air dalam minyak maka kadar ALB juga menurun. 

 

 

Kata Kunci : Konsentrasi basa NaoH, Kadar ALB CPO, Netralisasi 
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ABSTRACT 
 
 
 
 Levels of free fatty acids in palm oil will increase by 0.2404 - 0.2470% per 

day. The increase in free fatty acids during storage, the oil will affect the results of 
processing the oil yield. Crude palm oil having high free fatty acids, tends to lower 
the yield of pure palm oil (refining results) which is about ± 5-13%. This study 
aims to determine the effect of NaOH concentration and free fatty acids on the 
quality of raw material quality crude palm oil (CPO) and their interactions. 

The method used in this study was a randomized block design (RBD) with 
two factors: the first factor concentration and the second NaOH alkaline levels of 
free fatty acids crude palm oil. Obtained 9 treatment combinations, each of which 
replicates performed 3 times. Data were analyzed by using analysis of variance 
(ANOVA Analysis of variant or) followed by further test BNT or DMRT at 5% 
confidence interval. The parameters are observed after neutralization of free fatty 
acid levels, moisture, dirt content, specific gravity, saponification number, and 
yield. 

The results showed that the levels of free fatty acids crude palm oil (CPO) 
significant effect (α = 0.05) to the levels of free fatty acids and yield of palm oil 
after neutralization. The concentration of NaOH alkaline significant effect (α = 
0.05) to the levels of free fatty acids, yield, moisture content, impurities level, 
specific gravity, and a saponification number of palm oil after neutralization. While 
the interaction between the two treatments significantly (α = 0.05) to the levels of 
free fatty acids and yield of palm oil after neutralization. Refining the value of the 
smallest factor in the treatment of free fatty acids crude palm oil levels 3% ± 0.05, 
4% ± 0.05 and 5% ± 0.05, is shown in the use of alkaline concentration of NaOH 
14 ° Be is a row of 8.4150, 6.0451, and 5.4554. Fre e fatty acids levels and water 
content in palm oil after neutralization showed a correlation. The lower the water 
content in the oil free fatty acids levels also decreased. 

 
 

Keywords: Concentration of NaOH , free faty acid levels of crude palm oil, 
Neutralization 
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II.1.1. Bilangan Penyabunan 

Bilangan penyabunan adalah jumlah alkali yang dibutuhkan untuk 

menyabunkan sejumlah contoh minyak. Bilangan penyabunan dinyatakan dalam 

milligram kalium hidroksida yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak 

atau lemak. Besarnya bilangan penyabunan tergantung dari berat molekul, jika 

berat molekul rendah maka bilangan penyabunan tinggi. Untuk menetralkan satu 

molekul gliserida diperlukan 3 molekul alkali : 

 

R1COOCH2                                               R1COOK           HOCH2 

  

 + 

R2COOCH2    +  3 KOH                             R2COOK      +   HOCH 

       + 

 

R3COOCH2                                               R3COOK           HOCH2 

Trigliserida                                    sabun kalium Gliserol 

 

 Gambar II.1  : Reaksi netralisasi gliserida dengan KOH (Stevenson, 2007). 

 

 

 

II.1.2. Berat Jenis 

 

Berat jenis adalah perbandingan antara air dengan minyak pada volume 

yang sama, berat jenis minyak bervariasi tergantung berat molekul penyusunnya 

dan derajat ketidak jenuhan, secara umum minyak mempunyai berta jenis kurang 

dari 1,0 g/ml dan minyak nabati mempunyai berta jenis 0.910-0.920 g/ml pada suhu 

25°C. Berat jenis dipengaruhi oleh kadar air dan ka dar kotoran. Kotoran terdiri dari 

dua jenis, yaitu kotoran yang tidak dapat larut dan dapat larut. Kotoran yang dapat 

larut terdiri dari unsur-unsur kimia dan kotoran yang tidak dapat larut dapat berupa 

sabun dari hasil netralisasi (Mas’ud,2007). 
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 I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Penggunaan minyak kelapa sawit kasar atau crude palm oil (CPO) sebagai 

bahan baku pembuatan produk olahan diantaranya yaitu industri pangan, mengalami 

peningkatan sekitar 500.000-650.000 ton/tahun seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk di Indonesia. Konsumsi CPO dalam negeri sebagian besar digunakan 

untuk industri minyak goreng, sebagai konsumen utama CPO di Indonesia. Distribusi 

penggunaan CPO tahun 2010 tercatat untuk kepentingan ekspor 4,84 juta ton 

(30,25%), minyak goreng 9,705 juta ton (60,65%), margarine dan shortening 0,695  

juta ton (4,34%), serta oleochemical 0,761 juta ton (4,76%) (BPS, 2010). 

CPO pada industri pengolahan kelapa sawit tiap produksinya tidak dapat 

memiliki kadar asam lemak bebas yang sama. Tiap produksi CPO akan 

menghasilkan asam lemak bebas yang variatif yaitu berkisar antara 3-5% (Rangkuti, 

2007). Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di pabrik pengolahan 

sawit Kalimantan Tengah, didapatkan bahwa asam lemak bebas pada CPO akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.2404 % perhari. Adanan (2012) menyatakan bahwa, 

CPO yang disimpan dalam oil tank selama 6 hari menunjukkan adanya kenaikan 

kadar asam lemak bebas yaitu sekitar 0.247 % perharinya. Penyebab kenaikan ALB 

pada CPO, disebabkan oleh adanya proses hidrolisa selama penyimpanan. selama 

proses hidrolisa, trigliserida akan bereaksi dengan adanya air dan membentuk 

gliserol dan ALB (Lawson, 2008). Kenaikan asam lemak bebas selama 

penyimpanan, akan mempengaruhi hasil rendemen minyak dari pengolahan CPO. 

Minyak kelapa sawit kasar yang memiliki asam lemak bebas tinggi, cenderung akan 

menurunkan rendemen minyak kelapa sawit murni (hasil refining) yaitu sekitar ± 5-

13% (Hans, 2006). 

Salah satu tolok ukur penting pada kualitas mutu minyak yaitu kandungan 

asam lemak bebasnya. Hal tersebut dikarenakan sifat kimia minyak yang mudah 

terhidrolisis membentuk gliserol dan asam lemak bebas, reaksi ini dipercepat 

dengan adanya sejumlah mikroba dan katalis enzim (Djatmiko,2005). Asam lemak 

bebas yang terbentuk akibat reaksi hidrolisis, mudah mengalami oksidasi dengan 
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adanya oksigen, sehingga dapat mempengaruhi daya simpan, sifat goreng, bau, 

maupun rasanya (Lawson, 2008). Asam lemak bebas harus diturunkan karena 

sangat mudah teroksidasi dan lebih volatile dari trigliserida sehingga menyebabkan 

radikal bebas dan menimbulkan bau (Ketaren,2008). Asam lemak bebas dalam 

konsentrasi yang tinggi pada CPO akan sangat merugikan, khususnya berpengaruh 

terhadap kualitas hasil olahan CPO. Harga jual CPO juga akan menurun ketika ALB 

tinggi, karena hal tersebut menunjukkan bahwa CPO telah mengalami kerusakan 

dan akan menyebabkan kerugian bagi pelaku bisnis pengolahan CPO. Untuk itu 

diperlukan suatu proses untuk menurunkan asam lemak bebas pada  CPO. Proses 

penurunan asam lemak bebas pada CPO dapat dilakukan dengan menggunakan 

salah satu tahap pemurnian yaitu netralisasi (Basiron, 2005).  

Netralisasi dilakukan dengan mereaksikan senyawa basa kuat dengan asam 

lemak bebas sehingga membentuk endapan minyak tidak larut yang dikenal dengan 

sabun (soapstock). Pemisahan asam lemak bebas dapat dilakukan dengan 

menggunakan senyawa basa kuat KOH/NaOH, Natrium Karbonat (Na2CO3), 

netralisasi dalam bentuk “miscella”, pemisahan asam (de-acidification) dengan cara 

penyulingan, pelarut organik, etanol amin dan amonia (Ketaren, 2008). Netralisasi 

dengan kaustik soda (NaOH) banyak dilakukan dalam skala industri karena kerjanya 

lebih efisien dan ongkos lebih murah dibandingkan dengan cara netralisasi lainnya. 

Selain itu netralisasi dapat membantu dalam menghilangkan zat warna dan kotoran 

yang berupa getah dan lender dalam minyak dan lemak (Lawson, 2008). 

Pemakaian larutan kaustik soda (NaOH) dengan konsentrasi yang terlalu 

tinggi, akan bereaksi sebagian dengan trigliserida sehingga mengurangi rendemen 

minyak dan menambah jumlah sabun yang terbentuk. Oleh karena itu harus dipilih 

konsentrasi dan jumlah kaustik soda yang tepat untuk menyabunkan asam lemak 

bebas dalam minyak. Dengan demikian penyabunan trigliserida dan terbentuknya 

emulsi dalam minyak dapat dikurangi, sehingga dihasilkan minyak netral dengan 

rendemen yang lebih besar dan mutu minyak yang lebih baik (Susanto,1999).  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut 

terhadap pengaruh penggunaan basa NaOH dan kadar ALB bahan baku CPO  

terhadap kualitas minyak kelapa sawit pasca netralisasi. 

 

 



3 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Kadar asam lemak bebas pada CPO akan mengalami kenaikan sebesar 

0.2404 – 0.2470 % perharinya. Kenaikan asam lemak bebas selama penyimpanan, 

akan mempengaruhi hasil rendemen minyak dari pengolahan CPO. Minyak kelapa 

sawit kasar yang memiliki asam lemak bebas tinggi, cenderung akan menurunkan 

rendemen minyak kelapa sawit murni (hasil refining) yaitu sekitar ± 5-13%. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH dan 

asam lemak bebas bahan baku terhadap kualitas minyak sawit kasar (CPO) dan 

interaksinya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai upaya peningkatan kualitas minyak sawit kasar atau crude palm oil 

(CPO).  

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkannya seperti pelaku 

agribisnis kelapa sawit. 

 

1.5 Hipotesa 

 

Diduga bahwa proses netralisasi menggunakan kaustik soda (NaOH) 

berpengaruh terhadap penurunan asam lemak bebas pada minyak kelpa sawit kasar 

(CPO) dan terdapat interaksi antara konsentrasi NaOH dengan asam lemak bebas. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proses Produksi Crude Palm Oil (CPO) 
 
 

Produksi tandan Buah Segar (TBS) yang direncanakan untuk mengisi 

kebutuhan bahan baku PKS Gunung Makmur berasal dari kebun inti/milik PT. Karya 

Makmur Bahagia dikebun Metro seluas 17.898,43 Ha dan juga dari perkebunan 

masyarakat. Penerimaan bahan baku dari kebun inti rata-rata 1200 ton TBS/hari 

sedangkan dari perkebunan masyarakat 300 ton TBS/hari. CPO diolah dari daging 

buah kelapa sawit menjadi minyak sawit dan produk samping berupa inti (kernel). 

PT. Karya Makmur Bahagia dapat melakukan pengolahan dengan kapasitas 75 ton 

TBS/jam. Adapun tahapan dalam pengolahan kelapa sawit adalah sebagai berikut 

(Alfiah, 2013) :  

1. Stasiun Penerimaan Buah 
 
a. Jembatan Timbangan (Weighbridge) 

Proses awal yang dilakukan dalam pengolahan sawit adalah proses 

penimbangan. Penimbangan  dilakukan untuk mengetahui berat Tandn Buah 

sawit (TBS) yang diterima, serta menimbang CPO dan kernel yang akan 

dikirim/dijual. Cara kerja timbangan ini adalah sebelum melaksanakan timbangan 

angka pada displai menunjukkan angka 0 (nol). Setiap truk pengangkut TBS yang 

tiba di pabrik ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat bruto, dan 

sesudah dibongkar ditimbang kembali (tara). Selisih antara berat bruto dan berat 

tara adalah jumlah TBS yang diterima di PKS (netto).  

b. Sortasi (Grading) 

Tandan yang telah tiba di pabrik perlu diketahui mutunya dengan cara 

visual, yang dapat dilakukan di tempat penerimaan buah. Pengujian/sortasi 

sebaiknya dilakukan pada setiap truk yang tiba di pabrik. Sortasi dilakukan untuk 

mengetahui fraksi-fraksi TBS yang diterima yang bertujuan untuk  mengamati 

mutu TBS. Hal ini berkaitan dengan tingkat kemasakan tandan. TBS yang berasal 

dari masyarakat jika tidak memenuhi fraksi 2-3 akan dikembalikan kepada 

masyarakat. 
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 Tabel 2.1 Kriteria Mutu Panen TBS 

Fraksi buah Istilah Kriteria 

0 Mentah Brondolan 0 

1 Kurang matang 
Brondolan 12,5-25% dari permukaan 
luar. 

2 Matang I 
Brondolan 25-50% dari permukaan 
luar. 

3 Matang II Brondolan 50-75% permukaan luar. 

4 Lewat matang Brondolan 75-100% 
5 Buah Busuk Buah dalam ikut membrondol. 
 
 
 

c. Penerimaan Buah (Loading Ramp). 

Merupakan suatu proses penampngan bahan baku TBS untuk mengisi 

kereta lori yang akan membawa TBS ke proses perebusan. Di PT. Karya Makmur 

Bahagia mempunyai jumlah pintu bays sebanyak 16 pintu dan lori sebanyak 48. 

Kapasitas isi lori sebanyak 12 Ton TBS/lori.  

 
2.  Stasiun Rebusan 

 
Tujuan perebusan adalah sebagai berikut : 

� Memudahkan pelepasan buah dari janjang, melunakan buah, mengurangi 

kadar air dalam buah. 

� Mematikan mikroorganisme dan enzim yang menguraikan minyak menjadi 

Free Fatty Acid dan gliserol, zat globulin yang dapat menimbulkan emulsi pada 

daging buah terkoagulasi sehingga tidak terikut pada minyak kasar dari hasil 

pengempaan. 

� Agar terjadi perubahan Fisik-Kimia awal daging buah, sehingga memudahkan 

ektraksi minyak. 

� Untuk memudahkan terlepasnya inti dari cangkangnya. 

� Untuk menambah kelembaban dalam daging buah sehingga minyak lebih 

mudah dikeluarkan (dipisahkan). 

Pada PT Karya Makmur Bahagia PKS Gunung Makmur mempunyai 3 unit 

sterilizer yang masing-masing memiliki kapasitas 4 lori. Adapun syarat yang harus 

dipenuhi pada saat penggunaan alat sterilizer, diantaranya limit waktu perebusan = 
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90-100 menit/siklus, tekanan uap di dalam = 1,2-2,2 Bar, temperaturnya = 1100C. 

Sistem perebusan yang digunakan memakai sistem perebusan 3 puncak (Treapel 

Peak). Dengan menggunakan control panel yang mengatur pembuangan uap 

dengan waktu yang sudah ditentukan untuk mencapai tekanan yang dibutuhkan, 

yaitu : 

1. Puncak I   : 1,2 Bar 

2. Puncak II  : 1,7 Bar 

3. Puncak III : 2,2 Bar  

 
3.  Stasiun Bantingan (Thresher) 

 
Proses ini berfungsi untuk tempat memisahkan brondolan dengan tandan 

setelah direbus. Alat ini mempunyai kapasitas sebanyak 10-15 ton/jam. PT. Karya 

Makmur Bahagia memiliki 3 unit thresher. Cara kerja alat thresher adalah memutar 

TBS dengan putaran 23-24 rpm pada sumbu as pemutar yang mengakibatkan 

brondolan terpisah dari tandannya. Brondolan keluar melalui celah drum yang 

masuk ke conveyor  sementara tandan keluar ke empty bunch conveyor. 

 
4.  Stasiun Pengepresan (Pressing) 

 
Pada stasiun pengepresan terdapat dua tahapan yaitu : 

a. Digester  

Merupakan proses pelumatan buah setelah dipisahkan dari tandannya. 

Syarat penggunaan digester diantaranya adalah temperatur kerja = 90-950C. 

Cara kerja digester adalah Isi digester dengan isi adalah ¾ bagian tabung, diaduk 

dan diberi steam dengan temperatur 95-970C lalu dialirkan ke screw press 

setelah 30 menit. Pengenceran (water dilution) di digester pada Chute ke screw 

press dengan membuka kran air 50%. Selanjutnya proses masuk ke screw press. 

b. Screw Press  

Mengempa buah yang telah diaduk di digester untuk memisahkan minyak 

dari serabut dan cangkang. Cara kerjanya adalah buah yang telah diaduk secara 

bertahap dengan dibantu pisau-pisau pelempar di digester, masuk melalui Chute 

ke dalam mesin kempa (Twin Screw Press) kemudian dari tekanan screw ditahan 

oleh cone sampai terperas. Minyak keluar menuju Sand Trap Tank (untuk 
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pengendapan) melalui Talang Minyak (Oil Gutter), sedangkan ampas masuk ke 

Cake Breaker Conveyor. 

 
5. Stasiun Klarifikasi (Clarification) 

 
Minyak yang berasal dari pengempaan masih banyak mengandung  air dan 

kotoran, baik yang larut dalam minyak maupun mengendap. Klarifikasi 

merupakan proses pembersihan minyak dari bahan bukan minyak sawit, agar 

menghasilkan minyak CPO yang bersih dan stabil. Syarat kerja stasiun klarifikasi, 

diantaranya temperatur pemanasan: 90-950C, hisapan vacuum= 700 mmHg, 

losses drap akhir < 0,70%. Pada proses ini mutu produksi yang dihasilkan kadar 

air < 0,15%, kadar kotoran < 0,015%, FFA < 3,5%. 

Proses klarifikasi dilakukan pada suhu sekitar 90-950C dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut ; 

� Perlakuan fisik berupa pengenceran minyak dengan air panas untuk lebih 

memudahkan proses pemisahan minyak dari kotoran penyerta. Dari 

pengenceran butir-butir minyak akan mengapung di bagian atas. 

� Minyak yang telah diencerkan kemudian disaring menggunakan vibrating 

screen. Serat yang tidak lolos saringan, di kirim kembali pada unit 

pengempaan, sedangkan minyak yang mengandung kotoran dibersihkan lebih 

lanjut pada unit low speed. 

� Pada unit decanter, bahan padat (lumpur cair) dipisahkan dari komponen 

minyak. Namun, karena minyak yang dihasilkan pada tahap ini masih banyak 

tercampur lumpur (sludge), selanjutnya dilakukan klarifikasi pada unit clarifier 

tank. 

� Air yang terpisah dibuang sebagai limbah cair, dan bahan padatan (solid cake) 

akan dibuang sebagai limbah padat. 

Berikut ini adalah tahapan proses pada stasiun klarifikasi : 

a. Sand Trap Tank 

Untuk memisahkan pasir dan cairan minyak kasar yang berasal dari screw 

press. Cara kerjanya adalah untuk memudahkan pengendapan pasir, sand trap 

tank harus cukup panas (90-950C) yang diperoleh dengan menginjeksi uap. 
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Pengendapan terjadi karena adanya gaya grafitasi dan perbedaan berat jenis 

antara minyak dan pasir (kotoran). Kotoran dan pasir dibuang dengan cara Blow 

down dan dilakukan 4 jam sekali secara periodic, sedangkan minyak dialirkan ke 

sand trap tank 1,2,3 dan 4 kemudian masuk ke vibrating screan doble deck untuk 

penyaringan lebih lanjut. 

b. Crude Oil tank 

Merupakan tangki penampung minyak kasar. Tangki berjumlah 2 unit. Cara 

kerjanya adalah minyak yang berasal dari Sand trap tank (3 buah)  dialirkan ke 

vibro double deck (ukuran 40 mesh) dibawa ke crude oil tank untuk mempercepat 

pemisahan minyak, air dan kotoran dengan injeksi steam coil, selanjutnya dikirim 

ke continous settling tank. Sedangkan kotoran yang tidak lolos masuk lagi ke 

dalam digester. 

c. Continous Settling Tank (CST) 

Merupakan tangki pemisah pertama antara minyak dengan sludge dengan 

kapasitas alat sebesar 90m3 dan jumlah alat sebanyak 2 unit. Cara kerja alatnya 

adalah minyak yang berada didalam CST dipisahkan dari sludge dengan cara 

gravitasi dalam tangki selinder veirtikal yang dilengkapi dengan pengaduk 

berputar lambat (3 rpm) dan berlangsung secara continue. Kemudian lapisan atas 

minyak dikutip melalui skimmer yang telah di stel sesuai ketebalan lapisan minyak 

dan dialirkan ke oil tank. Sludge dari bagian bawah melimpah melalui corong 

pelimpah yang diletakkan pada ketinggian tertentu dan kemudian dialirkan ke 

sludge tank. Temperatur di CST 90-950C. 

d. Oil Tank 

Merupakan tangki untuk mengendapkan kotoran dan sebagai bak 

penampung sebelum minyak masuk ke oil purifier. Jumlah alatnya ada 2 unit 

dengan kapasitas sebesar 6 ton/unit. Cara kerja alatnya adalah isi di dalam tangki 

minimal ½ agar pemanasan tetap 90-950C. pemanasan dilakukan dengan steam 

coil, panas yang ada menyebabkan air dan kotoran akan turun ke lapisan bawah 

dan di blow down setiap awal jalan pabrik lalu ditampung di drain tank untuk 

diproses kembali. Minyak yang berasal dari oil tank 1 dialirkan ke oil tank 2 

dengan proses overflow. Minyak yang berasal dari oil tank 2 yang masih 

mengandung kotoran dan air dialirkan ke oil purifier. 

 



9 

 

e. Oil Purifier 

Sebagai alat pembersih minyak lanjutan dengan kapasitas alat sebesar 5 

ton/jam. Cara kerja alatnya adalah sistem pemisahan atas perbedaan berat jenis 

dan gaya sentrifugal, akibat gaya dengan putaran 7000 rpm maka kotoran dan air 

yang berat jenisnya lebih berat akan berada pada bagian luar. Minyak yang 

berada di bagian tengah dialirkan ke vacuum dryer melalui float tank, sedangkan 

kotoran dan air akan terlempar ke luar selanjutnya dibuang di parit untuk 

diteruskan ke recovery tank. Temperatur minyak masuk ke dalam oil purifier 

adalah 90-950C agar pemisahan lebih sempurna.  

f. Vacuum Dryer 

Proses ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dari minyak yang keluar 

dari oil purifier. Jumlah alat 2 unit. Cara kerja alatnya adalah minyak dipompakan 

ke vacuum dryer melalui float tank kemudian minyak diuapkan dengan system 

pengabutan. Ujung pipa masuk vacuum dryer dibuat seperti nozzle sehingga 

akibat kevacuman dalam tangki tersebut minyak tersedot dan mengabut di 

dalamnya. Temperatur minyak dibuat 90-950C agar air cepat menguap dan 

terhisap oleh vacuum pump kemudian minyak dikeluarkan. Minyak yang telah 

bersih meleleh ke bawah tabung dan dipompakan melalui dried oil pump ke 

stasiun tangki timbun (storage tank). Float tank disini juga berfungsi sebagai jalur 

lancar kalau minyak penuh di vacuum dryer dan masuk ke oil tank 2. Kemudian 

minyak akan disimpan di storage tank sebelum minyak tersebut dijual. 

g. Storage Tank 

Storage tank adalah tempat penyimpanan CPO yang sebelum dijual, 

tempat pegukuran hasil CPO produksi. Di PT Karya Makmur Bahagia memiliki 4 

unit Storage Tank yang bekapasitas 2500 ton. Setiap storage tank dilengkapi 

dengan pipa pemanas uap. Pipa ini juga dilengkapi dengan pompa minyak. Utuk 

menjaga kualitas CPO, storage tank dilakukan pencucian secara berkala. Storage 

tank dicuci setiap enam bulan sekali. Diagram alir produksi CPO dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran 2. 
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2.2 Kualitas  Crude Palm Oil (CPO) 
 

CPO merupakan minyak nabati berwarna jingga kemerah-merahan yang 

diperoleh dari ekstraksi daging buah kelapa sawit (mesocarp) tanaman Elais 

guinensis jacq. CPO terdiri dari gliserida yang tersusun oleh serangkaian asam 

lemak. CPO termasuk golongan minyak asam oleat-linoleat. Minyak sawit berwarna 

merah jingga karena kandungan karotenoida (terutama β-karoten) (Pahan,2006). 

CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang diperoleh dari bagian mesokarp 

buah kelapa sawit yang kaya akan karotenoid melalui proses pengepresan. 

Konsentrasi karotenoid dalam CPO berkisar 500-700 ppm terutama dalam bentuk a- 

dan P-karoten yang jumlahnya lebih dari 90 persen dari total karoten (Basiron 2005). 

Karotenoid merupakan prekursor vitamin A yang disebut sebagai provitamin A. 

Provitamin A yang paling potensial adalah P-karoten yang ekuivalen dengan 2 

vitamin A (Gross,2006). Struktur karotenoid memberikan banyak sifat fisiologis yang 

penting seperti aktivitas antioksidan. Sistem poliene yang terkonjugasinya dikaitkan 

dengan penurunan resiko kanker, atherosklerosis dan katarak (Hui, 2008). 

Ada beberapa standar mutu yang digunakan untuk menentukan kualitas 

minyak kelapa sawit, seperti standar Special Prime Bleach (SPB), mutu ordinary dan 

Standar Nasional Indonesia yang diatur dalam SNI-01-2901-2006. Mutu Special 

Prime Bleach (SPB) merupakan mutu CPO yang lebih baik dibanding mutu ordinary 

jika ditinjau dari kadar ALB. Kadar ALB yang dimiliki standart SPB lebih rendah jika 

dibandingkan dengan standart ordinary. Secara umum standart yang dipakai oleh 

pelaku industri pengolahan kelapa sawit adalah SNI-01-2901-2006. Berikut 

merupakan standar mutu SPB dibandingkan dengan mutu ordinary (Naibaho,2003) 

serta menurut SNI-01-2901-2006 : 
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Tabel 2.2.   Standar Mutu CPO  

Kandungan  Special Prime 
Bleach (SPB) 

Ordinary SNI -01-
2901-2006* 

Asam Lemak Bebas (%) 1-2 3-5 <5 

Kadar air (%) <0.1 <0.1 <0.5 

Pengotoran (%) <0.002 <0.01 <0.5 

Besi (ppm) <10 <10 - 

Tembaga (ppm) 0.5 0.2 - 

Karoten (ppm) ±500 500-700 - 

Tokoferol (ppm) ±800 400-600 - 

Berat Jenis (Suhu Kamar) 

(g/ml) 

0.900 0.900 - 

Warna - - Kuning 

Kemerah-

merahan 

Sumber : Naibaho, 2003 
     *SNI-01-2901-2006, 2006 
 
 
 

Komponen penyusun minyak sawit terdiri dari trigliserida dan non trigliserida. Asam-

asam lemak penyusun trigliserida terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak 

jenuh. 

 
 
 
Tabel 2.3. Komposisi Komponen Trigliserida Asam Lemak pada Minyak Sawit  

Asam Lemak  Malaysia (%)  Indonesia (%)  Zaire (%)  

Miristat 0.5-0.8 0.4-0.8 1.2-2.4 

Palmitat 46-51 46-50 41-43 

Stearat 2-4 2-4 4-6 

Oleat 40-42 38-42 38-40 

linoleat 6-8 6-8 10-11 

(Ketaren,2008) 
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Komponen non-trigliserida ini merupakan komponen yang menyebabkan 

rasa, aroma dan warna kurang baik. Kandungan minyak sawit yang terdapat dalam 

jumlah sedikit ini, sering memegang peranan penting dalam menentukan mutu 

minyak. 

 
 
 

Tabel 2.4.  Komposisi Komponen Non-Trigliserida pada Minyak Sawit  

Komponen  Kandungan  

Karoten (ppm) 500-700 

Tokoferol (ppm) 400-600 

Sterol (ppm) Mendekati 300 

Phospatida (ppm) 500 

Besi (Fe) (ppm) 10 

Tembaga (Cu) (ppm) 0.5 

Air (%) 0.07-0.18 

Kotoran (%) 0.01 

 (Ketaren,2008) 

 
 
 

Dalam menentukan apakah mutu CPO itu termasuk baik atau tidak, dibutuhkan 

standar mutu. Beberapa faktor yang menentukan standar CPO yaitu kandungan air, 

kandungan kotoran dan kadar asam lemak bebas. Faktor lain yang mempengaruhi 

standar mutu ialah bilangan peroksida, titik cair kandungan gliserida, refining loss, 

plastisitas dan superadability, kejernihan kandungan logam berat dan bilangan 

penyabunan (Pasaribu, 2004).  

Mutu CPO juga dipengaruhi oleh kadar asam lemak bebasnya, karena jika 

kadar asam lemaknya bebasnya tingi, maka akan timbul bau tengik di samping juga 

dapat merusak peralatan karena mengakibatkan timbulnya korosi. Faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan naiknya kadar asam lemak bebas dalam CPO antara lain 

adalah kadar air dalam CPO dan enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam CPO 

tersebut (Buckle, 2002).  
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Kadar asam lemak bebas dalam CPO sangat menentukan kualitas dan harga 

jual. Kadar asam lemak bebas CPO yang umumnya dimiliki oleh PKS (pabrik kelapa 

sawit) yaitu berkisar antara 3-5%. Setiap produksi CPO, kadar asam lemak bebas 

yang dimiliki juga variatif. Hal itu tergantung pada kualitas buah yang akan diekstrak 

menjadi CPO. Buah yang lewat matang cenderung asam lemak bebasnya juga 

tinggi, sedangkan buah dalam keadaan matang yang sempurna kadar asam lemak 

bebas yang dimiliki cukup rendah. Minyak yang bermutu tinggi mempunyai kadar 

asam lemak bebas kurang dari 3%. Apabila kadar asam lemak bebas melebihi 5% 

maka minyak sawit dikatakan bermutu rendah (Ketaren, 2008). 

Untuk menurunkan kadar asam lemak bebas dapat dilakukan dengan 

menggunakan proses netralisasi dengan menggunakan salah satu senyawa basa 

kuat yaitu NaOH. Berikut adalah standart mutu minyak kelapa sawit netral 

berdasakan PORIM (Palm Oil Research Institute of Malasyia) : 

 
 
 

Tabel 2.5.  Standart Mutu Minyak Kelapa Sawit Netral 

Parameter  Minyak Kelapa Sawit Netral  

Kadar Asam Lemak Bebas (%) Maksimal 0.15 

Kadar Air (%) Maksimal 0.10 

Bilangan Peroksida (meq/kg) Maksimal 5.00 

Bilangan Iod (Wijs) 50,00-55,00 

Bilangan penyabunan (mg KOH/g) 190,00-201,00 

(Sumber : PORIM, 2005) 

 

2.3 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualita s CPO :  

2.3.1  Asam Lemak Bebas 

 
 

 Asam-asam lemak secara alami berada dalam bentuk gliserida. Gliserida 

adalah ester dari asam-asam lemak dengan gliserol dengan nama umum fat 

(lemak). Fat dapat terhidrolisa sebagian (partially hidrolized) oleh enzim lipase yang 
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banyak terdapat di dalam jaringan buah sawit (Basiron, 2005). Pada waktu 

pertumbuhan dan perkembangan buah, lipase berperan di dalam sintesa gliserida 

dari asam lemak dan gliserol. Akan tetapi apabila fat berhubungan dengan air dan 

terdapat lipase, maka dapat terjadi reaksi sebaliknya dan terjadilah hidrolisa yang 

menghasilkan asam lemak bebas sehingga menurunkan kualitas minyak sawit 

(Rondang, 2007).  

Minyak yang mengandung asam lemak bebas, mudah mengalami oksidasi 

dengan adanya oksigen. Kecepatan oksidasi dipengaruhi oleh ketidak jenuhan asam 

lemak penyusunnya. Asam lemak dengan jumlah ikatan rangkap lebih banyak akan 

dioksidasi dahulu dengan cepat dibandingkan dengan asam lemak dengan jumlah 

ikatan lebih sedikit (Buckle, 2002). Tolok ukur kualitas minyak dapat dilihat pada nilai 

asam lemak bebasnya. Asam lemak bebas dalam konsentrasi yang tinggi pada 

minyak akan sangat merugikan. Kenaikan ini karena adanya reaksi hidrolisa pada 

minyak. Hasil reaksi hidrolisa minyak adalah gliserol dan asam lemak bebas, reaksi 

ini dipercepat dengan adanya panas, air, katalis logam dan enzim (Muchtadi, 2010). 

Asam lemak bebas harus dihilangkan karena sangat mudah teroksidasi dan 

lebih volatile dari trigliserida sehingga menyebabkan radikal bebas dan menimbulkan 

bau (Ketaren, 2008). Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam 

CPO sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen 

minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam 

lemak bebas dalam minyak kelapa sawit. Kenaikan asam lemak bebas atau ALB 

disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa minyak 

adalah gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi akan dipercepat dengan adanya 

mikroba dan katalis (enzim). Semakin lama reaksi ini berlangsung, semakin banyak 

ALB yang terbentuk (Rajah, 2002). 

Asam lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi dan hidrolisa enzim 

selama pengolahan dan penyimpanan. dalam bahan pangan, asam lemak dengan 

kadar lebih dari 0.2% dari berat lemak akan mengakibatkan flavor yang tidak 

diinginkan. Dengan proses netralisasi minyak, jumlah asam lemak bebas dalam 

lemak dapat dikurangi sampai kadar maksimal 0.3% (Ketaren, 2008). 
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2.3.2 Kadar Air 
 
 

Air dalam CPO hanya dalam jumlah kecil. Hal ini dapat terjadi karena proses 

alami sewaktu pembuahan dan akibat perlakuan di pabrik serta penimbunan. Air 

yang terdapat dalam CPO dapat ditentukan dengan cara penguapan dalam alat 

pengering. Air merupakan media untuk proses reaksi biokimia seperti pembentukan 

asam lemak bebas, pemecahan protein dan hidrolisa karbohidrat, yang cukup 

banyak terkandung terutama dalam buah kelapa sawit yang dihasilkan dengan 

pemisahan secara basah (Rajah, 2002). 

Kadar air merupakan salah satu parameter untuk menentukan tingkat 

kemurnian minyak dan berhubungan dengan sifat goreng, bau, dan rasa (Rangkuti, 

2007). Minyak dengan kadar air tinggi akan memiliki daya simpan yang pendek 

(Wirastuti, 2001). Meskipun kadar asam lemak bebas rendah, tetapi ini belum 

menjamin kemantapan mutu CPO. Kemantapan CPO harus dijaga dengan cara 

membuang zat yang mudah menguap, air dalam hal ini merupakan salah satu zat 

yang mudah menguap bila berada pada suhu di atas 100°C (Pasaribu, 2004). 

Ketaren (2008) menyatakan kadar air minyak merupakan salah satu 

parameter untuk menentukan tingkat kemurnian minyak dan berhubungan dengan 

kekuatan daya simpan, sifat goreng, bau, dan rasa. Selama  proses penggorengan, 

air yang terdapat dalam bahan pangan akan keluar dan terjadi kontak dengan 

minyak, sebagian air akan menguap dan sebagian ada yang tercampur dengan 

minyak sehingga mendorong terjadinya reaksi hidrolisis, terutama jika bahan yang 

digoreng mempunyai kadar air bahan yang tinggi (Lawson, 2008). 

 
 
 
2.3.3 Kadar Kotoran 
 
 

Walaupun bahan baku minyak kelapa sawit selalu dibersihkan sebelum 

digunakan pada industri yang bersangkutan, namun banyak yang beranggapan dan 

menuntut bahwa kebersihan serta kemurnian minyak kelapa sawit merupakan 

tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak produsen (Naibaho, 2003). Untuk 

mendapatkan minyak yang lebih baik dapat dilakukan dengan cara membuang 

kotoran, hal ini dapat dilakukan dengan cara sentrifugasi, sedangkan untuk minyak 
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kasar yang jernih diolah lagi pada sludge sentrifugasi. Sehingga apabila suatu 

perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit dapat menekan kadar kotoran dengan 

tingkat yang sekecil-kecilnya, maka minyak tersebut sudah memiliki syarat menjadi 

minyak yang mantap (Pasaribu, 2004). 

Kotoran terdiri dari tiga jenis yaitu kotoran yang tidak dapat larut, kotoran 

dalam bentuk suspense koloid, dan kotoran yang dapat larut. Kotoran yang tidak 

dapat larut pada minyak yaitu partikel jaringan, getah dan mineral yang terdiri atas 

Fe, Cu, Mg, Ca serta air. Kotoran yang terbentuk suspense koloid terdiri dari 

fosfolipid, karbohidrat, senyawa yang mengandung nitrogen dan senyawa kompleks 

lainnya. Sedangkan kotoran yang larut terdiri dari asam lemak bebas, sterol, 

hidrokarbon, mono dan digliserida yang dihasilkan dari hidrolisa trigliserida dan zat-

zat oksidasi dan dekomposisi minyak lainnya (Wirastuti, 2001). 

 

2.4 Kerusakan Crude Palm Oil (CPO) 

2.4.1 Hidrolisa 

 

Dalam reaksi hidrolisa lemak atau minyak akan diubah menjadi asam-asam 

lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisa dapat mengakibatkan kerusakan minyak 

atau lemak yang terjadi karena terdapat sejumlah air dalam minyak atau lemak 

tersebut. Reaksi ini akan mengakibatkan hydrolityc rancidity yang menyebabkan 

timbulnya cita rasa dan flavor tengik pada minyak atau lemak (Susanto, 1999),. 

Kecepatan reaksi hidrolisa pada minyak dan lemak dipengaruhi oleh 

kandungan air dalam bahan pangan, dipercepat oleh basa, asam, suhu tinggi dan 

tekanan (Lawson, 2008). Semakin tinggi kandungan air dalam bahan pangan, 

semakin cepat proses hidrolisa berlangsung, sehingga terjadi akumulasi asam lemak 

bebas (Ketaren,2008). 

Menurut Ketaren (2008), persamaan reaksi hidrolisa pada minyak dan lemak 

adalah sebagai berikut : 
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 O 

H2C-O-C-R1   H2C-O-H 

           O Enzim lipase 

HC-O-C- R2 +  3H2O HC-O-H   + 3R     COOH 

 O 

H2C-O-C--R3  H2C-O-H 

Trigliserida gliserol asam lemak 

  
Gambar 2.1  Reaksi Hidrolisa pada Minyak (Ketaren, 2008) 

  
 
 

Hidrolisa sangat mudah terjadi pada lemak dengan asam lemak pendek dan 

sangat menurunkan mutu dari minyak. Minyak yang telah asapnya menurun, bahan-

bahan menjadi coklat dan lebih banyak menyerap minyak (Wirastuti, 2005).  

 Enzim lipase yang dapat menghidrolisis lemak dan minyak yang terdapat 

dalam jaringan lemak hewani nabati, tetapi dalam bentuk inaktif. Proses hidrolisis 

oleh enzim lipase pada kondisi tertentu lebih intensif dibanding dengan enzim lipolitik 

bakteri. Minyak nabati yang disimpan dalam waktu lama, dan terhindar dari oksidasi 

ternyata mengandung asam lemak tinggi. Hal ini disebabkan aktivitas enzim lipase 

dalam jaringan dan kontaminasi bakteri (Ketaren, 2008). 

 Mikroorganisme yang menyerang minyak dan lemak biasanya non 

pantologis, tetapi umumnya dapat merusak minyak dengan menghasilkan cita rasa 

tidak enak dan menimbulkan perubahan warna dan berpengaruh sedikit pada flavor. 

Beberapa jenis jamur, ragi, dan bakteri mampu menghidrolisis molekul minyak 

dalam suasana aerobik dan nonaerobik. Diantara bakteri ini adalah : Staphylococcus 

aureus, Staph. pyogenes albus, Bacillus pyocyaneus, B. Piodigiosus, B. Cholerae, 

B. Typhosus, Streptococcus hemolyticus, B. Tuberculosis, B. Lipolyticum, 

Micrococcus tetragenus, B. Proteus, B. Putrificus, B. Punctatum, B. Coli,, Clostridium 

botulinum, dan berbagai macam spesies Pseudomonas sp dan Achromobacter sp. 

Jamur yang mampu menghidrolisa lemak antara lain Aspergillus, Penicillium, Mucor, 

Rhizophus, Monilia, Oidium, Cladosporium dan beberapa spesies ragi (Torrey, 

2007). Hidrolisa lemak oleh mikroba ini dapat berlangsung dalam suasana aerobik 

atau anaerobik (Ketaren, 2008). 
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2.4.2 Oksidasi 

 

 Dalam bahan pangan berlemak misalnya minyak pangan, konstituen yang 

mudah mengalami oksidasi spontan adalah asam lemak tidak jenuh dan sejumlah 

kecil persenyawaan yang merupakan konstituen yang cukup penting. Sebagai 

contoh ialah persenyawaan yang membuat bahan panagan menjadi menarik 

misalnya persenyawaan yang menimbulkan aroma, flavor, warna dan sejumlah 

vitamin (Ketaren,2008). 

 Disamping timbulnya off flavor, telah diketahui bahwa hasil oksidasi lemak 

tidak jenuh dapat menyebabkan degradasi nilai alamiah dari konstituen aroma, 

flavor, warna, dan vitamin. Degradasi konstituen non lemak sering terjadi serentak 

dengan proses oksidasi lemak, sehingga faktor-faktor yang menghambat atau 

mempercepat oksidasi lemak, mempengaruhi perubahan konstituen non lemak. 

Sebagai contoh adalah kerusakan karotene dan tokoferol oleh proses oksidasi 

lemak, tergantung dari komposisi asam lemak dan faktor-faktor lain seperti ada 

tidaknya anti oksidan dan logam-logam sebagai pro-oksidan (Torrey, 2007). 

 Faktor-faktor yang mempercepat oksidasi (akselator) dapat dibagi menjadi 4 

kelas yaitu : 1) radiasi misalnya oleh panas dan cahaya, 2) bahan pengoksidasi 

(oxidizing agent) misalnya peroksida, parasid, ozone, asam nitrat, dan berbagai 

senyawa organic nitro, dan aldehid aromatic, 3) katalis metal khususnya garam dari 

beberapa macam logam berat dan 4) sistem oksidasi misalnya adanya katalis 

organic yang labil terhadap panas (Wirastuti, 2005). 

 Oksidasi dapat terjadi pada suhu kamar dan selama pengolahan 

menggunakan suhu yang tinggi. Oksidasi ini akan menghasilkan aldehid, keton, 

hidrokarbon, alkohol, dan senyawa aromatis yang mempunyai rasa getir dan bau 

yang tengik. Oksidasi dapat terjadi karena kontak minyak dengan udara yang 

dikatalisis oleh enzim lipoksidase, logam berat, dan dipercepat oleh sinar panas 

(Akoh,2004). 

 Hidroperosida ini dapat mengoksidasi molekul asam lemak yang masih utuh 

atau terdekomposisi lebih lanjut menghasilkan produk-produk oksidasi sekunder 

antara lain : keton, aldehid, asam, alkohol,  hidrokarbon, ester, epoksida, dan 
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polimer (Akoh, 2002). Hui (2007), menyebutkan menkanisme oksidasi dari minyak 

dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 

a. Inisiasi 

Pada tahap ini, H2 dipisahkan dari molekul lipida sehingga dihasilkan radikal 

bebas. RH          R* + (H*) 

b. Propagasi 

R* + O2                 ROO* 

ROO* + RH           ROOH + R* 

ROOH  RO* + OH * 

Pada tahap ini, radikal bebas yang terbentuk akan bereaksi dengan oksigen 

di udara membentuk radikal bebas peroksida dan dapat mengambil 1 atom hidrogen 

dari molekul asam lemak tidak jenuh lainnya sehingga dihasilkan peroksida dengan 

radikal bebas yang baru. 

c. Terminasi 

Pada tahap ini terjadi reaksi antara radikal bebas, sehingga dihasilkan 

produk-produk nonaktif. 

R*  +  R* R-R 

R*  +  ROO* ROOR 

nROO* (RO2)n 

 

 Faktor-faktor dan kondisi yang dapat ikut berperan pada oksidasi lipida 

adalah panas, cahaya, logam berat, kondisi alkali, kondisi basa, ion alkali, 

merangsang radikal bebas, tingkat ketidak jenuhan jumlah dan posisi ikatan rangkap 

pada molekul lipida. 

 
 
 
2.4.3 Polimerisasi 

 

 Menurut susanto (1999), polimerisasi ada dua macam yaitu polimerisasi 

termal dan polimerisasi karena oksidasi. Polimerisasi termal menghasilkan ikatan 

karbon-karbon diantara rantai asam lemak tidak jenuh, sedangkan polimerisasi 
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karena oksidasi menghasilkan ikatan karbon-oksigen-karbon disamping ikatan antar 

rantai karbon. 

 Polimerisasi akibat pemanasan dapat terjadi ketika minyak dipanaskan 

pada suhu tinggi dalam keadaan tidak ada oksigen dan semakin cepat jika terdapat 

oksigen (Akoh,2002). Pemanasan juga dapat menyebabkan terjadinya konjugasi 

asam-asam lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak yang selanjutnya akan 

membentuk cincin siklohesan yang mengandung suatu ikatan rangkap (struktur 

dimmer) yang selanjutnya akan bereaksi dengan asam lemak tak jenuh terkonjugasi 

membentuk trimer, maka selanjutnya akan terbentuk polimer (Clark and and Serbia, 

2006). Reaksi-reaksi tersebut akan menyebabkan perubahan sifat minyak, seperti 

indeks bias, BM, viskositas, titik uap, titik api, titik nyala, warna, timbul flavor yang 

tidak disukai, dan timbul busa (Anderson, 2005). 

 Pada suhu tinggi, asam lemak tidak jenuh pada trigliserida dan asam lemak 

bebas dalam larutan akan berkombinasi dengan oksigen diudara. Beberapa oksidasi 

asam lemak berikatan silang untuk membentuk berat molekul yang tinggi dari 

komponen polar sehingga dikenal dengan dimmer. Dimmer trigliserida dan asam 

lemak berikatan silang lagi selama dalam konsi penggorengan dan membentuk 

trimer, tetramer, dan oligomer (Hui, 2008). 

 
 
 
2.4.4 Absorpsi Bau  

 
 
 Minyak bersifat mudah menyerap bau. Apabila bahan pembungkus dapat 

menyerap minyak, maka minyak yang terserap ini akan teroksidasi oleh udara 

sehingga rusak dan berbau. Bau dari bagian minyak ini akan terserap oleh minyak 

yang ada dalam bungkusan yang mengakibatkan seluruh minyak menjasi rusak 

(Hui, 2008). 

 Kerusakan minyak karena absorpsi bau ini dapat dihindari dengan 

memisahkan minyak dengan bahan-bahan lain yang berbau tajam atau dengan 

membungkus produk dengan pengemas yang tidak menghasilkan bau 

(Ketaren,2008). 
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2.5 Netralisasi 

 
 

Netralisasi ialah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari 

minyak atau lemak, dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau 

dengan pereaksi lainnya sehingga membentuk sabun (soap stock). Pemisahan 

asam lemak bebas dapat juga dilakukan dengan cara penyulingan yang dikenal 

dengan de-asidifikasi. Menurut Hendrix (2006) kotoran yang akan dibuang dalam  

netralisasi adalah asam lemak bebas, fosfatida, ion logam, zat warna, karbohidart, 

protein, hasil samping oksidasi, hidrokarbon, dan zat padat. 

Netralisasi dilakukan dengan mereaksikan senyawa basa kuat dengan asam 

lemak bebas sehingga membentuk endapan minyak tidak larut yang dikenal dengan 

sabun (soapstock). Pemisahan asam lemak bebas dapat dilakukan dengan 

menggunakan senyawa basa kuat KOH/NaOH, Natrium Karbonat (Na2CO3), 

netralisasi dalam bentuk “miscella”, pemisahan asam (de-acidification) dengan cara 

penyulingan, pelarut organik, etanol amin dan amonia (Ketaren, 2008). 

Netralisasi yang banyak dilakukan pada skala industri yaitu dengan 

menggunakan  kaustik soda (NaOH) dikarenakan lebih efisien dan lebih murah 

dibandingkan dengan cara netralisasi lainnya. Selain itu penggunaan kaustik soda 

membantu dalam mengurangi zat warna dan kotoran yang berupa getah dan lendir 

dalam minyak. Netralisasi menggunakan kaustik soda akan menyabunkan sejumlah 

kecil trigliserida, terutama mono dan di-gliserida lebih mudah bereaksi dengan 

senyawa alkali (Susanto, 1999). Reaksi antara asam lemak bebas dengan NaOH 

adalah sebagai berikut (Anderson,2005) : 

 
 

 
    RCOOH                  +  NaOH                                   RCOONa + H2O 

Asam lemak bebas        alkali                                       sabun         air 

 

Gambar 2.2  Reaksi Netralisasi dengan Alkali (Anderson, 2005) 
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Jumlah larutan NaOH yang digunakan merupakan jumlah stoikiometrinya 

ditambah dengan ekses 5-10 %, tergantung minyak yang akan dinetralkan. Menurut 

Torrey (2007), untuk lemak hewan, lemak ikan, minyak kelapa dan minyak nabati 

lain dengan kandungan gum dan pigmen yang rendah dapat dinetralisasi dengan 

hasil yang memuaskan dengan penambahan ekses kaustik soda sebesar 0.1-0.2 

persen dari berat minyak.    

Sabun yang terbentuk dapat membantu pemisahan zat warna dan kotoran 

seperti fosfatida dan protein, dengan cara membentuk emulsi. Sabun atau emulsi 

yang terbentuk dapat dipisahkan dari minyak dengan cara sentrifusi. Menurut  

Mahatta (2005) kecepatan sentrifugasi yang digunakan untuk memisahkan sabun 

dan minyak optimumnya menggunakan 3000 rpm dengan lama waktu 25 menit. 

Pada kecepatan dan lama waktu tersebut, sabun dan minyak dapat terpisahkan 

sempurna dan lebih mudah memisahkannya saat pengambilan minyak. Dengan cara 

hidrasi dan dibantu proses pemisahan sabun secara mekanis, maka netralisasi 

dengan menggunakan kaustik soda dapat menghilangkan fosfatida, protein, resin, 

dan suspense dalam minyak yang tidak dapat dihilangkan dengan proses 

pemisahan gum. Komponen minor (minor component) dalam minyak berupa sterol, 

klorofil, vitamin E, dan karotenoid hanya sebagaian kecil dapat dikurangi dengan 

proses netralisasi.  

Menurut Susanto (1999), beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

memilih konsentrasi larutan alkali yang digunakan dalam netralisasi adalah : 

a. Keasaman minyak 

Konsentrasi dari alkali yang digunakan tergantung dari jumlah asam lemak bebas 

atau derajat keasaman dalam minyak. Makin besar kadar asam lemak bebas, maka 

makin besar pula konsentrasi alkali yang digunakan. 

b. Jumlah minyak dan lemak netral 

Jumlah minyak dan lemak netral (trigliserida) yang tersabunkan diusahakan 

serendah mungkin. Makin besar konsentrasi larutan alkali yang digunakan, maka 

kemungkinan jumlah trigliserida yang tersabunkan semakin besar sehingga nilai 

refining factor semakin besar. 

c. Jumlah minyak dan lemak netral yang terdapat dalam soap stock 

Semakin encer larutan alkali NaOH, semakin besar tendensi larutan sabun untuk 

membentuk emulsi dengan minyak dan lemak netral. Dengan menggunakan larutan 
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alkali NaOH encer, kemungkinan terjadinya penyabunan trigliserida dapat dikurangi, 

tetapi kehilangan minyak dan lemak bertambah besar karena terbentuknya emulsi 

sabun dalam minyak dan lemak. 

d. Suhu netralisasi 

Suhu netralisasi dipilih sedemikian rupa sehingga sabun yang terbentuk dalam 

minyak dan lemak dapat mengendap dengan kompak dan cepat. Pengendapan 

yang lambat akan memperbesar kehilangan minyak dan lemak, karena sebagian 

minyak dan lemak akan terserap oleh sabun. 

e. Warna minyak netral 

Semakin gelap warna minyak, semakin besar larutan alkali yang dibutukan. Semakin 

besar larutan alkali yang digunakan, minyak yang dihasilkan akan semakin pucat. 

 Dari hal-hal tersebut diatas maka netralisasi harus dijalankan sedemikian rupa 

sehingga minyak dan lemak yang diproses berkualitas baik, tetapi kehilangan 

minyak dan lemak karena emulsi dan oversaponifikasi dapat ditekan serendah 

mungkin. Untuk mencapai maksud ini, perlu diketahui kelebihan kaustik soda yang 

diberikan kepada suatu partai minyak dan lemak tertentu (Susanto, 1999). 

Dalam melaksanakan netralisasi dengan kaustik soda (NaOH) ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan (Allen, 2004) : 

1. Jika mulai terbentuk partikel – partikel sabun, suhu harus sedemikian tingginya 

sehingga memudahkan pemisahan dan pengendapan “soap stock” dari minyak dan 

lemak. Hal ini dapat dicoba terlebih dahulu dengan menggunakan tabung reaksi. 

Apabila soap-stock mudah mengendap pada saat minyak dan lemak ditetesi basa, 

hal ini berarti pengadukan dihentikan dan minyak dibiarkan beberapa waktu. 

2. Kaustik soda dapa menghisap CO2 dari udara atau kadang-kadang 

mengandung CO3 sebagai kotoran. Oleh karena itu, pemberian basa yang 

berlebihan dapat menyebabkan pembentukan gelembung-gelembung sabun pada 

permukaan minyak dan lemak, dan hal ini harus dicegah. 

3. Gelembung-gelembung sabun dapat terjadi karena suhu netralisasi terlalu 

tinggi, terutama jika dalam minyak kasar mengandung gelembung-gelembung udara. 

Karena pemanasan, gelembung-gelembung udara naik kepermukaan bersama-

sama dengan pembentukan sabun. Oleh karena itu aerasi minyak dan lemak 

sebelum netralisasi juga diperlukan. 
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4. Pengadukan harus sedemikian cepat sehingga pencampuran basa dan  

minyak terjadi sebaik-baiknya, tetapi harus dijaga agar jangan sampai terjadi 

pemisahan sentrifugal sabun hingga sabun melekat pada dinding tangki. 

Pengadukan ini penting karena apabila salah dapat menyebabkan pembentukan 

emulsi yang berarti minyak dan lemak yang hilang lebih banyak lagi. 

5. Jumlah kelebihan basa yang diperlukan tergantung bukan hanya oleh jumlah 

dan macam kotoran, tetapi juga tergantung tujuan netralisasi. Untuk minyak makan, 

jumlah basa tidak lebih dari 0.05% atau lebih dari itu jika kandungan asam lemak 

bebasnya 0.1%-0.2%. 

Suhu netralisasi dipilih sedemikian rupa sehingga sabun (soap stock) yang 

terbentuk dalam minyak mengendap dengan kompak dan cepat. Pengendapan yang 

lambat akan memperbesar kehilangan minyak karena sebagaian minyak akan 

diserap oleh sabun. Reaksi penyabunan dilakukan pada suhu 60-65°C, dan dapat 

juga digunakan suhu yang lebih tinggi (hingga 98°C) . Sedangkan Widarta (2012) 

menyatakan bahwa suhu reaksi yang digunakan berkisar antara 20-40°C dan 

dilanjutkan dengan pemanasan untuk memecahkan emulsi minyak dan sabun pada 

suhu 60-80°C. Menurut Wirastuti (2001) suhu minyak yang tinggi selama 

pemnambahan kaustik soda harus dihindari karena dapat meningkatkan 

penyabunan minyak netral dan mereduksi rendemen minyak yang telah dimurnikan. 

 Menurut Allen (2004) netralisasi harus dilakukan dengan benar. Kelebihan 

penambahan NaOH akan menyabunkan trigliserida dan mereduksi minyak netral 

yang dihasilkan. Selain itu suhu yang tepat dan waktu kontak yang cukup juga 

merupakan hal yang penting, sebab berpengaruh pada kekompakan dan kecepatan 

pengendapan sabun yang terbentuk dalam minyak serta total karotenoid dalam 

minyak sawit merah yang sifatnya tidak stabil terhadap proses pemanasan. Menurut 

Mas’ud (2007) kadar asam lemak bebas menurun seiring dengan meningkatnya 

suhu dan waktu proses netralisasi hingga pada suatu titik tertentu. Penggunaan 

suhu netralisasi pada batas 80°C dimaksudkan untuk melindungi kandungan penting 

lain yang terdapat dalam minyak, sehingga tidak mudah rusak seperti vitamin.  
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2.6 Optimalisasi Penggunaan  NaOH 

 

Sebelum dilakukan proses netralisasi, minyak kasar sebaiknya dianalisa 

terlebih dahulu kadar asam lemak bebasnya. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan NaOH yang digunakan untuk menetralkan sejumlah asam 

lemak bebas pada minyak. Konsentrasi alkali yang digunakan tergantung dari jumlah 

asam lemak bebas minyak. Makin besar jumlah asam lemak bebas, makin besar 

pula konsentrasi alkali yang digunakan (Mahatta, 2005).  

Secara teoritis, untuk menetralkan 1 kg asam lemak bebas dalam minyak 

(sebagai asam oleat), dibutuhkan sebanyak 0,142 kg kaustik soda kristal atau untuk 

menetralkan 1 ton minyak yang mengandung 1 % asam lemak bebas (10 kg asam 

lemak bebas) dibutuhkan 1,42 kg kaustik soda Kristal. Pada proses netralisasi perlu 

ditambahkan kaustik soda excess dari jumlahnya tergantung dari sifat-sifat khas 

minyak (Williams, 2003). 

Dalam skala industri, satuan yang digunakan dalam takaran penggunaan 

konsentrasi NaOH pada proses netralisasi yaitu derajat bium (°Be). Derajat bium 

(°Be) menunjukkan banyaknya NaOH (g) yang dilarutka n dalam 100 ml air. Satuan 

ini terdapat pada suatu alat pengukur konsentrasi basa kuat yang terdapat pada 

industri refining minyak. Penggunaan satuan (°Be) mempermudah indust ri refining 

dalam membuat konsentrasi NaOH yang dibutuhkan untuk menurunkan ALB pada 

minyak (Hui, 2008). Tabel konversi kandungan NaOH dari larutan basa pada 

berbagai derajat Be dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Umumnya minyak dan lemak yang mengandung kadar asam lemak bebas 

yang rendah, lebih baik dinetralkan dengan alkali encer dengan konsentrasi lebih 

kecil dari 0.15 N atau 15°Be, sedangkan asam lemak bebas dengan kadar yang 

tinggi, sebaiknya dinetralkan dengan larutan alkali 10 – 24 °Be. Dengan 

menggunakan larutan alkali encer, kemungkinan terjadinya penyabunan trigliserida 

dapat dikurangi akan tetapi kehilangan minyak dan lemak bertambah besar karena 

terbentuknya emulsi sabun dalam minyak dan lemak (Susanto, 1999). 

Pemakaian larutan kaustik soda dengan konsentrasi yang terlalu tinggi, akan 

bereaksi sebagian dengan trigliserida sehingga mengurangi rendemen minyak dan 

menambah jumlah sabun yang terbentuk. Oleh karena itu harus dipilih konsentrasi 
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dan jumlah kaustik soda yang tepat untuk menyabunkan asam lemak bebas dalam 

minyak. Dengan demikian penyabunan trigliserida dan terbentuknya emulsi dalam 

minyak dapat dikurangi, sehingga dihasilkan minyak netral dengan rendemen yang 

lebih besar dan mutu minyak yang lebih baik (Ketaren, 2008).  

Efisiensi netralisasi dinyatakan dalam refining faktor, yaitu perbandingan 

antara kehilangan total karena netralisasi dan jumlah asam lemak bebas dalam 

lemak kasar. Makin besar konsentrasi larutan alkali yang digunakan, maka 

kemungkinan jumlah trigliserida yang tersabunkan semakin besar pula sehingga 

angka refining factor bertambah besar. Makin kecil nilai refining factor, maka 

efisiensi netralisasi makin tinggi. Berikut adalah perhitungan refining factor (Susanto 

,1999): 

 

Refining factor = 
����������	
�
��	(%)

����	�����	�����	�����	������	(%)
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 III. METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Proses Penelitian 
 
 

Pelaksanaan proses penelitian dilaksanakan di Laboratorium PT. Karya 

Makmur Bahagia, Sampit Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Agustus – 11 

september 2013. 

 
 

3.1.2 Lokasi Analisa Penelitian 

 

 Analisa penelitian dilakukan di Laboratorium Genetika, jurusan Biologi, 

Fakultas MIPA, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 15 September 2013 – 30 September 2013. 

 

3.2 Bahan dan Peralatan 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Proses 

 
 

Bahan baku yang digunakan dalam proses penelitian adalah Crude Palm Oil 

(CPO) dengan beberapa variasi asam lemak bebas yaitu ± 3%,4%, dan 5% yang 

didapat dari PT.Karya Makmur Bahagia, Kalimantan Tengah. Bahan kimia yang 

digunakan adalah, NaOH 14° Be ;16° Be; dan 18°Be ya ng dibeli di toko Makmur.  

Alat-alat yang digunakan yaitu pipet 1 ml, gelas becker merk pyrex, gelas 

ukur merk pyrex, buret, erlenmeyer merk pyrex, spatula kaca, pipet volume 10 ml, 

corong pemisah 500 ml, magnetic stirrer, hot plate, centrifuge, thermometer, 

timbangan analitik dan bola hisap.  
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3.2.2 Bahan dan Peralatan Analisa 

 

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam analisa penelitian yaitu HCl 0.5 N, 

KOH 0.5N, NaOH 0.1N, Alkohol absolute, aquades, dan  Penolptalein (PP) yang 

dibeli di toko Makmur. 

Peralatan yang digunakan dalam analisa penelitian yaitu oven listrik, pipet 1 

ml, gelas becker merk pyrex, gelas ukur merk pyrex, buret, erlenmeyer merk pyrex, 

spatula kaca, pipet volume 10 ml, kertas saring, seperangkat alat reflux, desicator, 

piknometer, timbangan analitik dan bola hisap. 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor yaitu faktor pertama konsentrasi basa 

NaOH dan faktor kedua kadar asam lemak bebas CPO. Didapatkan 9 kombinasi 

perlakuan, yang masing-masing dilakukan ulangan sebanyak 3 kali ulangan. Data 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis ragam (Analysis of variant atau 

ANOVA) dilanjutkan dengan uji lanjut BNT atau DMRT dengan selang kepercayaan 

5 %. 

 

Faktor 1 : Konsentrasi Basa NaOH (N) 

• N1 : 14° Be ( 9.50 gram NaOH dalam 100 ml aquades ) 

• N2 : 16° Be ( 11.06 gram NaOH dalam 100 ml aquades  ) 

• N3 : 18° Be ( 12.68 gram NaOH dalam 100 ml aquades  ) 

 

Faktor 2 : Kadar Asam Lemak Bebas CPO (A) 

• A1 :  3%  ±  0.05 

• A2 :  4%  ±  0.05 

• A3 :  5%  ±  0.05 
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Dari kedua faktor tersebut, diperoleh sembilan kombinasi perlakuan yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. : 

 
 
 

Tabel 3.1.  Kombinasi Perlakuan Rancangan  

Konsentrai 

Asam Lemak Bebas CPO (A) 

Konsentrasi Basa NaOH (N) 

N1 N2 N3 

A1 N1A1 N2A1 N3A1 

A2 N1A2 N2A2 N3A2 

A3 N1A3 N2A3 N3A3 

 
 
 
Keterangan  : 

N1A1 = Konsentrasi basa NaOH 14° Be : kadar asam le mak bebas 3%  ±  0.05 

N1A2 = Konsentrasi basa NaOH 14° Be : kadar asam le mak bebas 4%  ±  0.05  

N1A3 = Konsentrasi basa NaOH 14° Be : kadar asam le mak bebas 5%  ±  0.05 

N2A1 = Konsentrasi basa NaOH 16° Be : kadar asam le mak bebas 3%  ±  0.05 

N2A2 = Konsentrasi basa NaOH 16° Be : kadar asam le mak bebas 4%  ±  0.05 

N2A3 = Konsentrasi basa NaOH 16° Be : kadar asam le mak bebas 5%  ±  0.05 

N3A1 = Konsentrasi basa NaOH 18° Be : kadar asam le mak bebas 3%  ±  0.05 

N3A2 = Konsentrasi basa NaOH 18° Be : kadar asam le mak bebas 4%  ±  0.05 

N3A3 = Konsentrasi basa NaOH 18° Be : kadar asam le mak bebas 5%  ±  0.05 

 
 
 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 
 
 

Sebelum melakukan penelitian utama, dilakukan penelitian pendahuluan 

yaitu penyimpanan CPO selama 4 hari, untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan terhadap asam lemak bebas CPO. CPO dianalisa setiap 2 jam sekali 

selama 96 jam untuk mengetahui pergerakan kenaikan asam lemak bebas. Hasil 

analisa CPO setiap 2 jam sekali dapat dilihat pada Lampiran 4. Kemudian dilakukan 

pengambilan sampel CPO yang memiliki kadar asam lemak bebas 3% ±  0.05 , 4% 

±  0.05, dan 5% ±  0.05. CPO yang memiliki variatif kadar asam lemak bebas 
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dianalisa kembali sifat fisiko-kimia sebelum dilakukan netralisasi. Analisa fisiko-kimia 

meliputi asam lemak bebas, kadar air, berat jenis, dan kadar kotoran. 

Dilanjutkan dengan penelitian utama yaitu menetralisasi CPO dengan 

menggunakan senyawa kaustik soda NaOH dengan beberapa konsentrasi (14° Be, 

16° Be,  dan 18°Be). Sampel CPO yang terdiri dari 3  level kadar ALB yaitu 3% ±  

0.05, 4% ±  0.05, dan 5% ±  0.05 akan dinetralisasi dengan menggunakan NaOH 

14° Be, 16° Be,  dan 18°Be yang dihitung terlebih d ahulu kebutuhan NaOH. Masing-

masing konsentrasi ALB akan dinetralisasi dengan konsentrasi NaOH yang sama, 

tetapi takaran volume larutan NaOH yang dibutuhkan pada masing-masing 

konsentrasi tidak sama. Hal tersebut dikarenakan setiap konsentrasi ALB memiliki 

kebutuhan NaOH yang berbeda pula dalam menetralkan asam lemak bebas. 

Langkah awal untuk menghitung kebutuhan NaOH yang ditambahkan adalah 

mengetahui seberapa banyak minyak yang akan dinetralisasi dan kandungan 

ALBnya. Kemudian dihitung kebutuhan NaOH total dengan menambahkan jumlah 

NaOH yang diperlukan untuk menetralilasikan ALB yang terdapat dalam minyak 

dengan penambahan NaOH ekses. Kebutuhan NaOH dalam ml dihitung sesuai 

dengan konsentrasi NaOH (dikonversi dalam bentuk gram yang dilarutkan dalam 

100 ml aquades atau air) yang digunakan dan total kebutuhan NaOH yang 

diperlukan. Contoh perhitungan kebutuhan NaOH dapat dilihat di Lampiran 5 . 

 
 
 

3.4.1. Netralisai CPO dengan NaOH 

 

CPO dengan masing-masing konsentrasi ditimbang ± 200 gram dan 

dipanaskan diatas hot plate sambil diaduk dengan menggunakan magnetik stirrer. 

Setelah suhu mencapai ± 60°C ditambahkan sejumlah l arutan NaOH 14° Be, 16° 

Be,  dan 18°Be dan diaduk selama ± 20 menit. Hot pl ate dan stirrer dimatikan dan 

didiamkan selama ± 25 menit untuk mengoptimalkan pemisahan. Untuk 

memisahkan minyak dengan sabun yang terbentuk dilakukan sentrifugasi. Minyak 

yang telah disentrifugasi dimasukkan kedalam corong pemisah, lalu dicuci dengan 

menggunakan air hangat dengan cara disemprotkan. Penyemprotan dilakukan 

hingga air buangan terlihat jernih. Setelah tahap pemisahan fase air dan fase minyak 

dengan corong pemisah, dilanjutkan dengan tahap pengeringan dengan oven pada 
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suhu ± 80°C selama ± 20 menit untuk menguapkan sisa  air yang masih terdapat 

pada minyak. Diagram alir netralisasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
 
 
3.5 Pengamatan Penelitian 

 

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada sampel CPO sebelum 

dinetralisasi dan sesudah dinetralisasi menggunakan basa (NaOH) : 

1. Pengamatan Kimia 

- Kadar Asam Lemak Bebas (SNI-01-2901-2006, 2006) 

- Bilangan Penyabunan (Susanto, 1999) 

2. Pengamatan Fisik  

- Berat jenis (Ketaren, 2008) 

- Kadar air metode oven  (Ketaren, 2008) 

- Kadar Kotoran (Susanto, 1999) 

- Rendemen (Susanto, 1999) 

 

3.6 Analisa Data 

 
 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa ragam 

(ANOVA) metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor. Data 

dilanjutka dengan uji lanjut BNT atau Duncen Multiple Range Test (DMRT) dengan 

selang kepercayaan 5 %. 
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Gambar 3.1 Proses Netralisasi Crude Palm Oil (CPO) (Modifikasi Susanto, 1999) 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa awal karakteristik fisiko-kimia Crude Palm Oil (CPO) 

 
 

CPO yang digunakan sebagai bahan baku penelitian ini berwarna kuning 

kemerah-merahan dan memiliki bau minyak CPO yang khas. Sampel CPO yang 

akan dianalisa dan dilakukan proses netralisasi didapatkan langsung dari PT. KMB 

Kalimantan Tengah, dengan 3 level ALB yaitu 3% ±  0.05, 4% ±  0.05, dan 5% ±  

0.05. Hasil analisa sifat fisik dan kimia CPO tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

 
Tabel 4.1.  Analisa sifat fisik dan kimia CPO  

Sifat fisik dan kimia 
Hasil Analisa Rata-

Rata 

SNI (01- 
2901-
2006) 1 2 3 

Asam Lemak Bebas 
(%) b/b 

2.957 4.121 5.052 4.0433 < 5  

Kadar Air (%) b/b 0.195 0.247 0.269 0.2950 < 0.5 
Kadar Kotoran (%) b/b 0.056 0.061 0.066 0.0610 < 0.5 
Berat Jenis (g/ml) 0.921 0.934 0.936 0.9303 - 
Bilangan Penyabunan 
(mg KOH/g) 200.8721 201.0897 201.1521 201.0379 - 

Keterangan : 1, 2, 3 = sampel CPO  
 
 
 
 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil analisa ketiga sampel CPO diatas, jika 

dirata-rata hasil analisa kadar asam lemak bebas, kadar air, kadar kotoran, dan 

berat jenisnya telah sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh SNI 01-2901-2006 

yaitu tentang standart mutu CPO. Tinggi atau rendahnya kadar asam lemak bebas 

dalam CPO  dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tidak 

tepatnya proses pemanenan, penyimpanan, dan proses ekstraksi CPO yang tidak 

sesuai.  

Kadar asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam CPO 

akan sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas tersebut dapat 

mengakibatkan penurunan rendemen pada hasil olahan CPO. Salah satu proses 
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yang dapat menurunkan kadar asam lemak bebas pada CPO yaitu  proses 

netralisasi. Proses netralisasi dapat menurunkan kadar asam lemak bebas yang 

merupakan awal terjadinya proses hidrolisa yang menyebabkan ketengikan dan 

kerusakan minyak. 

Kadar asam lemak bebas lebih tepat untuk digunakan sebagai gambaran 

umur simpan, semakin lama umur penyimpanan minyak maka nilai dari asam lemak 

bebas akan semakin meningkat pula (Hui, 2008). Berdasarkan penelitian 

pendahuluan, lama penyimpanan CPO terhadap kadar asam lemak bebas 

menunjukkan adanya pergerakan kenaikan sebesar 0.2404 % perhari (tabel 

pergerakan kadar asam lemak bebas dapat dilihat dilampiran). Adanan (2012) dalam 

penelitiannya juga menyatakan bahwa CPO yang disimpan dalam oil tank selama 6 

hari menunjukkan adanya kenaikan kadar asam lemak bebas yaitu sekitar 0.247 % 

perhari. Selain itu lamanya distribusi juga dapat menyebabkan intesitas terjadinya 

kontak dengan udara dan bahan pengemas (yang terbuat dari logam) lebih besar, 

sehingga kemungkinan terjadinya proses oksidasi juga lebih tinggi (Basiron, 2005). 

Kecepatan peningkatan kadar asam lemak bebas dipengaruhi juga oleh : 1) 

Kadar air dalam CPO. Kadar air dapat memicu terjadinya proses hidrolisis, sehingga 

dapat mengakibatkan naiknya kadar asam lemak bebas. Semakin tinggi kandungan 

air dalam bahan pangan, semakin cepat proses hidrolisa berlangsung, sehingga 

terjadi akumulasi asam lemak bebas (Ketaren, 2008). 2) Kondisi dan lama 

penyimpanan seperti intensitas kontak dengan cahaya serta oksigen yang akan 

mempercepat proses kerusakan CPO (Adanan, 2012). 

Rata-rata kadar air dan kadar kotoran pada masing-masing sampel CPO 

telah sesuai dengan standart SNI 01-2901-2006 yaitu masing-masing berada 

dibawah standar maksimal 0.5%. Berat jenis dipengaruhi oleh kadar air dan kotoran-

kotoran yang berasal dari bahan baku, asam lemak bebas, hidrokarbon, mono dan 

digliserida hasil hidrolisa trigliserida, serta zat-zat hasil oksidasi dan dekomposisi 

minyak (Lawson, 2008). Berat jenis minyak bervariasi tergantung berat molekul 

penyusunnya dan derajat ketidak jenuhan, secara umum minyak mempunyai berta 

jenis kurang dari 1,0 g/ml dan minyak nabati mempunyai berta jenis 0.910-0.920 

g/ml pada suhu 25°C (Mas’ud,2007). 
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4.2 Karakteristik Fisik-Kimia CPO Pasca Netralisasi  

4.2.1 Kadar Asam Lemak Bebas (ALB) 
 
 
Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata kadar asam lemak bebas minyak 

kelapa sawit pasca netralisasi menurun hingga 0.084 % dari kadar asam lemak 

bebas sebelumnya yang berkisar antara 2.957%, 4.121%, dan 5.052%. Kadar ALB 

terendah adalah 0.084% yang diperoleh dari perlakuan kadar asam lemak bebas 3% 

±  0.05 dan konsentrasi basa NaOH 18°Be,  sedangkan  tertinggi yaitu 0.3310% dari 

perlakuan kadar asam lemak bebas 5% ±  0.05 dan konsentrasi basa NaOH 14°Be. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 6), menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata 

terhadap perbedaan kadar asam lemak bebas CPO dan konsentrasi basa NaOH 

terhadap kadar ALB minyak kelapa sawit pasca netralisasi, serta keduanya 

menunjukkan adanya interaksi yang nyata. 

 
 

 

 

Gambar 4.1. Histogram Hubungan Antara Kadar ALB (%)  dan Konsentrasi 
Basa NaOH (°Be) terhadap Kadar Asam lemak bebas (%)  Minyak 
Kelapa Sawit Pasca Netralisasi. 

 
 
 
 Gambar 4.1 menunjukkan hubungan antara kadar ALB (%) dan konsentrasi 

basa NaOH (°Be) terhadap kadar asam lemak bebas (%)  minyak kelapa sawit pasca 
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netralisasi, terlihat bahwa Kadar ALB awal CPO dan konsentrasi basa NaOH 

mempengaruhi kadar ALB CPO pasca netralisasi. Kadar ALB CPO yang lebih 

rendah (3% ±  0.05) jika dinetralisasi dengan konsentrasi basa NaOH tinggi, akan 

menghasilkan kadar ALB CPO pasca netralisasi yang lebih rendah.  

 

 
Tabel 4.2. Rata-rata Kadar ALB (%) CPO Pasca Netral isasi yang Diperoleh dari 

Perlakuan Perbedaan Kadar ALB CPO (A) dan Konsentra si Basa 
NaOH (N) 

Kadar ALB CPO 
(%) (A) 

Konsentrasi Basa 
NaOH (°Be) (N) 

Kadar ALB Pasca 
Netralisasi (%) 

DMRT 5% 

3% ±  0.05 14°Be 0.1337 ab 0.0678 
16°Be 0.1094 ab 0.0646 
18°Be 0.0844 a 0.0616 

4% ±  0.05 14°Be 0.2403 c 0.0704 
16°Be 0.1438 ab 0.0687 
18°Be 0.1133 ab 0.0665 

5% ±  0.05 14°Be 0.3310 d - 
16°Be 0.1650 b 0.0699 
18°Be 0.1452 ab 0.0694 

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata 
 
 
 
 Berdasarkan Tabel 4.2 menujukkan bahwa rata-rata penggunaan basa 

NaOH 18°Be dapat menurunkan kadar ALB CPO 3% ±  0.0 5, 4% ±  0.05, dan 5% ±  

0.05 lebih rendah dari standart mutu minyak kelapa sawit netralisasi yaitu kadar ALB 

maksimal. 0.15% (PORIM,2005). Pada kadar ALB CPO 3% ±  0.05, 4% ±  0.05 dan 

5% ±  0.05 dengan penggunaan konsentrasi basa NaOH 18°Be menunjukkan hasil 

yang tidak berbeda nyata terhadap kadar ALB minyak kelapa sawit pasca 

netralisasi. Hal tersebut dikarenakan basa NaOH pada konsentrasi 18°Be mampu 

bereaksi dengan asam lemak bebas secara efektif pada kadar ALB  rendah yaitu 3% 

±  0.05 dan 4% ±  0.05 serta kadar ALB tinggi yaitu 5% ±  0.05. Menurut Wiwit 

(2009) konsentrasi larutan alkali NaOH 16° - 18° Be  mampu menurunkan minyak  

yang memiliki kadar ALB dari 1 – 5%. Pada konsentrasi tersebut, kadar ALB minyak 

mampu diturunkan hingga 98% dari kadar ALB awal. Kadar ALB hasil netralisasi 

akan mendekati kadar ALB netral yang disebabkan adanya reaksi senyawa alkali 



37 

 

terhadap asam-asam lemak bebas pada minyak sehingga membentuk soap stock 

atau emulsi sabun (Rajah, 2002). 

  Kadar ALB minyak kelapa sawit pasca netralisasi cenderung menurun 

dengan peningkatan konsentrasi basa NaOH dan penggunaan kadar ALB CPO yang 

rendah. Semakin rendah kadar ALB CPO dan semakin tinggi konsentrasi NaOH 

yang digunakan untuk pasca netralisasi, maka kadar asam lemak bebas minyak 

kelapa sawit pasca netralisasi akan semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin tinggi 

kadar ALB CPO dan semakin rendah konsentrasi NaOH yang digunakan untuk 

pasca netralisasi, maka kadar asam lemak bebas minyak kelapa sawit pasca 

netralisasi akan semakin jauh dari standart mutu minyak kelapa sawit netralisasi 

yaitu maksimal 0.15% (PORIM,2005). Hal tersebut menunjukkan adanya suatu 

pengaruh antara kadar ALB CPO (awal) dan konsentrasi basa NaOH yang 

digunakan dengan kadar ALB akhir minyak kelapa sawit pasca netralisasi. 

Konsentrasi alkali yang digunakan tergantung dari jumlah asam lemak bebas 

minyak. Makin besar jumlah asam lemak bebas, makin besar pula konsentrasi alkali 

yang digunakan (Bhosle, 2004). 

 Proses pemurnian dengan netralisasi dapat menurunkan kadar asam lemak 

bebas karena pada netralisasi mempunyai fungsi memisahkan asam lemak bebas 

dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan 

larutan alkali NaOH sehinga membentuk sabun (soap stock). Mas’ud (2007) 

menyatakan bahwa kadar asam lemak bebas akan menurun seiring dengan 

semakin meningkatnya konsentrasi NaOH hingga pada suatu titik tertentu, dan akan 

mengalami peningkatan jika digunakan konsentrasi NaOH yang melebihi konsentrasi 

tersebut, sedangkan pengaruh lama proses terhadap kadar asam lemak bebas 

relatif kecil. 

 Konsentrasi larutan alkali NaOH tinggi atau rendah (tidak sesuai) akan 

bereaksi dengan trigliserida sehingga menurunkan rendemen minyak dan lemak 

sabun yang terbentuk semakin banyak, maka asam lemak bebas semakin banyak 

yang tersabunkan (Wiwit, 2009). Penurunan kadar asam lemak bebas setelah 

netralisasi salah satunya diakibatkan oleh larutan alkali NaOH akan menyabunkan 

sejumlah kecil trigliserida, terutama mono dan digliserida lebih mudah bereaksi 

dengan senyawa alkali (Susanto, 1999). Jika fraksi lemak kasar direaksikan dengan 
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larutan alkali NaOH maka lemak, lilin senyawa lipid dan asam lemak bebas akan 

membentuk sabun (Torrey, 2007), sehingga asam lemak bebas dalam minyak turun.  

 
 
 
4.2.2 Kadar Air 
 
  

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata kadar air minyak kelapa sawit 

pasca netralisasi mengalami penurunan antara 0.0249% - 0.0557% dari kadar air 

sebelumnya yang berkisar antara 0.195%, 0.247%, dan 0.269%. Hasil analisa 

ragam (Lampiran 7), menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata pada perbedaan 

konsentrasi basa NaOH sedangkan kadar ALB CPO dan interaksinya tidak 

menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap kadar air minyak kelapa sawit pasca 

netralisasi. 

 
 

 

 

Gambar 4.2. Diagram Hubungan Antara Kadar ALB (%) d an Konsentrasi 
Larutan NaOH (°Be) terhadap Kadar air (%) Minyak Ke lapa Sawit 
Pasca Netralisasi. 

  

Gambar 4.2. menunjukkan hubungan antara kadar ALB (%) dan konsentrasi 

larutan NaOH (°Be) terhadap kadar air (%) minyak ke lapa sawit pasca netralisasi, 

terlihat bahwa konsentrasi larutan NaOH mempengaruhi kadar air minyak kelapa 
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sawit pasca netralisasi. Kadar air terendah diperoleh dari penggunaan larutan NaOH 

18°Be dan tertinggi diperoleh dari konsentrasi laru tan NaOH 14°Be. Rata-rata kadar 

air hasil pasca netralisasi telah memenuhi standart minyak kelapa sawit netralisasi 

yang dikeluarkan oleh PORIM (2005) yaitu maksimal 0.10%. 

Kadar air minyak kelapa sawit pasca netralisasi cenderung menurun seiring 

dengan peningkatan konsentrasi larutan NaOH. Hal ini terjadi karena semakin tinggi 

konsentrasi larutan NaOH maka soap stock yang terbentuk semakin banyak pula air 

yang terabsorbsi. Penurunan kadar air tersebut juga dikarenakan soap stock efektif 

dalam mengabsorbsi fosfolipid dan kontaminan lainnya, sehingga terabsorbsinya 

fraksi bukan air lebih banyak mempengaruhi kadar air dalam minyak kelapa sawit 

tersebut.  

 
 
 
Tabel 4.3. Rata-rata Kadar Air (%) Minyak Kelapa Sa wit Pasca Netralisasi yang 

Diperoleh dari Perlakuan Perbedaan Konsentrasi Basa  NaOH (N) 
Konsentrasi Basa NaOH (N)  Kadar Air (%)  

14°Be 0.0544 c 

16°Be 0.0318 b 

18°Be 0.0252 a 

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
sangat nyata (BNT 5% : 0.0025) 

 
 
 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa rata-rata kadar air minyak kelapa sawit pasca 

netralisasi akan semakin menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi basa 

NaOH. Rata-rata kadar air terendah diperoleh dari penggunaan konsentrasi basa 

NaOH 18°Be yaitu 0.0252% lebih kecil dari standart mutu minyak kelapa sawit netral 

yaitu maksimal 0.1% (PORIM,2005). Sedangkan rata-rata kadar air tertinggi 

diperoleh dari penggunaan konsentrasi basa NaOH 14°Be yaitu 0.0544%, kadar 

tersebut masih dibawah kadar maksimal yang telah ditentukan PORIM (2005) yaitu 

0.1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsentrasi basa NaOH 

14°Be - 18°Be dapat menurunkan kadar air minyak kel apa sawit pasca netralisasi 

hingga kadar air rata-rata 0.0252%. 
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Penggunaan larutan alkali NaOH yang lebih rendah menyebabkan terbentuk 

emulsi antara minyak dan sabun. Emulsi tersebut memerangkap air dari larutan 

alkali NaOH dan air dari sampel, sehingga tersebar dalam emulsi dan sulit 

dipisahkan. Pada konsentrasi larutan alkali NaOH yang lebih tinggi tidak terjadi 

emulsi, larutan alkali NaOH bersama asam lemak bebas membentuk sabun yang 

mengendap dengan kompak sehingga udah dipisahkan dan kadar air minyak hasil 

netralisasi lebih rendah (Allen, 2004). Air tersebut terikat pada bagian polar (CO2H) 

dari micelle. Asam-asam lemak menata secara berjajar dan ujungnya yang polar 

berakhir pada permukaan air karena terjadi pemebentukan lapisan monomolekuler 

pada gugus karboksil yang polar dan membentuk ikatan hidrogen pada interface air 

(Ooi, 2006). Sebagian air terperangkap soap stock sehingga kadar air turun. 

 
 
 

4.2.3 Kadar Kotoran  

 
 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata kadar kotoran minyak kelapa sawit 

pasca netralisasi mengalami penurunan antara 0.0009% - 0.0015% dari kadar 

kotoran sebelumnya yang berkisar antara 0.056%, 0.061%, dan 0.066%. Hasil 

analisa ragam (Lampiran 8), menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata pada 

perbedaan konsentrasi basa NaOH sedangkan kadar ALB CPO dan interaksinya 

tidak menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap kadar kotoran minyak kelapa 

sawit pasca netralisasi. 

Kotoran merupakan suatu zat yang dapat menurunkan kualitas suatu bahan  

yang dikarenakan zat tersebut dapat merusak atau merubah komponen yang ada 

pada suatu bahan. Kerusakan atau perubahan komponen tersebut dapat 

menurunkan kualitas bahan baik dari segi fisik maupun kimianya (Buckle, 2002)  

Kotoran pada minyak terdiri dari tiga jenis yaitu kotoran yang tidak dapat larut, 

kotoran dalam bentuk suspense koloid, dan kotoran yang dapat larut. Kotoran yang 

tidak dapat larut pada minyak yaitu partikel jaringan, getah dan mineral yang terdiri 

atas Fe, Cu, Mg, Ca serta air. Kotoran yang terbentuk suspense koloid terdiri dari 

fosfolipid, karbohidrat, senyawa yang mengandung nitrogen dan senyawa kompleks 

lainnya. Sedangkan kotoran yang larut terdiri dari asam lemak bebas, sterol, 
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hidrokarbon, mono dan digliserida yang dihasilkan dari hidrolisa trigliserida dan zat-

zat oksidasi dan dekomposisi minyak lainnya (Wirastuti, 2001). 

 
 

 

 

Gambar 4.3. Diagram Hubungan Antara Kadar ALB (%) d an Konsentrasi 
Larutan NaOH (°Be) terhadap Kadar Kotoran (%) Minya k Kelapa 
Sawit Pasca Netralisasi. 

  

Gambar 4.3. menunjukkan hubungan antara kadar ALB (%) dan konsentrasi 

larutan NaOH (°Be) terhadap kadar kotoran (%) minya k kelapa sawit pasca 

netralisasi, terlihat bahwa konsentrasi larutan NaOH mempengaruhi kadar kotoran 

minyak kelapa sawit pasca netralisasi. Kadar kotoran terendah diperoleh dari 

penggunaan larutan NaOH 18°Be dan tertinggi diperol eh dari konsentrasi larutan 

NaOH 14°Be. Rata-rata kadar kotoran hasil pasca net ralisasi telah memenuhi 

standart mutu minyak kelapa sawit netralisasi yang dikeluarkan oleh PORIM (2005) 

yaitu maksimal 0.002%. Kadar kotoran minyak kelapa sawit pasca netralisasi 

cenderung menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi larutan NaOH. 

Penurunan kadar air tersebut dikarenakan soap stock efektif dalam mengabsorbsi 

fosfolipid dan kontaminan lainnya. Menurut Widarta (2012) sabun yang terbentuk 

akibat netralisasi dengan kaustik soda (NaOH) akan menyerap kotoran dan kadar air 

pada minyak selama netralisasi. Kotoran yang akan dibuang dalam  netralisasi 
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adalah asam lemak bebas, fosfatida, ion logam, zat warna, karbohidart, protein, hasil 

samping oksidasi, hidrokarbon, dan zat padat. 

 
 
 

Tabel 4.4. Rata-rata Kadar Kotoran (%) Minyak Kelap a Sawit Pasca Netralisasi 
yang Diperoleh dari Perlakuan Perbedaan Konsentrasi  Basa NaOH 
(N) 

Konsentrasi Basa NaOH (N)  Kadar Kotoran (%)  

14°Be 0.0014 c 

16°Be 0.0012 b 

18°Be 0.0010 a 

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
sangat nyata (BNT 5% : 0.0002) 

 
 
 

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa rata-rata kadar kotoran minyak kelapa sawit 

pasca netralisasi akan semakin menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi 

basa NaOH. Rata-rata kadar kotoran terendah diperoleh dari penggunaan 

konsentrasi basa NaOH 18°Be yaitu 0.0010% lebih kec il dari standart mutu minyak 

kelapa sawit netral yaitu maksimal 0.002% (PORIM,2005). Sedangkan rata-rata 

kadar kotoran tertinggi diperoleh dari penggunaan konsentrasi basa NaOH 14°Be 

yaitu 0.0014%, kadar tersebut masih dibawah kadar maksimal yang telah ditentukan 

PORIM (2005) yaitu 0.002%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

konsentrasi basa NaOH 14°Be - 18°Be dapat menurunka n kadar kotoran minyak 

kelapa sawit pasca netralisasi hingga kadar kotoran rata-rata 0.0010%. 

Sabun yang terbentuk dapat membantu pemisahan zat warna dan kotoran 

seperti fosfatida dan protein, dengan cara membentuk emulsi. Netralisasi dengan 

menggunakan kaustik soda (NaOH) dapat menghilangkan fosfatida, protein, resin, 

dan suspense dalam minyak yang tidak dapat dihilangkan dengan proses 

pemisahan gum. Penggunaan kaustik soda (NaOH) konsentrasi tinggi akan 

membuat terjadinya pembentukan soap stock, dimana soap stock tersebut akan 

membentuk emulsi dan menyerap kotoran yang ada pada minyak, sehingga kadar 

kotoran yang dihasilkan setelah netralisasi lebih rendah dari kadar kotoran awal 
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(Bhosle, 2004). Selain itu penggunaan kaustik soda membantu dalam mengurangi 

zat warna dan kotoran yang berupa getah dan lendir dalam minyak (Allen, 2004). 

 
 

 
4.2.4 Berat Jenis 
 
 

Berdasarkan hasil analisa, rata-rata berat jenis minyak kelapa sawit pasca 

netralisasi mengalami penurunan antara 0.9018 g/ml - 0.9097 g/ml dari kadar 

kotoran sebelumnya yang berkisar antara 0.921 g/ml, 0.934 g/ml, dan 0.936 g/ml. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 9), menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata 

pada perbedaan konsentrasi basa NaOH sedangkan kadar ALB CPO dan 

interaksinya tidak menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap berat jenis minyak 

kelapa sawit pasca netralisasi. 

Ada kecenderungan semakin tinggi konsentrasi larutan NaOH, berat jenis 

minyak kelapa sawit pasca netralisasi akan semakain menurun (Gambar 4.4). 

Seperti dinyatakan oleh Susanto (1999), bahwa berat jenis dipengaruhi oleh kadar 

air, maka hal ini dapat dijelaskan dengan Tabel 4.3. Pada Tabel 4.3. dapat dilihat 

bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan NaOH maka kadar air minyak kelapa sawit 

pasca netralisasi akan semakin rendah. Rendahnya kadar air pada minyak kelapa 

sawit pasca netralisasi menyebabkan berat jenis minyak juga semakin rendah. Berat 

jenis air lebih tinggi daripada berat jenis minyak, sehingga semakin besar proporsi 

air dalam minyak menyebabkan berat jenis minyak juga semakin besar. 

Berdasarkan hasil penelitian Wiwit (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi kaustik soda (NaOH) yang digunakan netralisasi akan menyebabkan 

penurunan berat jenis minyak sebagai akibat rendahnya kadar air yang dihasilkan 

minyak setelah proses netralisasi. Selain kadar air, kadar kotoran dalam minyak 

kelapa sawit pasca netralisasi juga mempengaruhi berat jenis. Kadar kotoran yang 

larut dalam minyak akan ikut terhitung dalam berat jenis minyak (Ooi, 2006). 

Semakin rendah kadar kotoran yang terlarut maka semakin rendah pula berat jenis 

yang terhitung dalam minyak kelapa sawit pasca netralisasi. Berat jenis dipengaruhi 

oleh kadar air dan kotoran-kotoran yang berasal dari bahan baku, asam lemak 

bebas, hidrokarbon, mono dan digliserida hasil hidrolisa trigliserida, serta zat-zat 

hasil oksidasi dan dekomposisi minyak (Lawson, 2008). 
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Gambar 4.4. Diagram Hubungan Antara Kadar ALB (%) d an Konsentrasi 
Larutan NaOH (°Be) terhadap Berat Jenis (g/ml) Miny ak Kelapa 
Sawit Pasca Netralisasi 

 

 

Tabel 4.5. Rata-rata Berat Jenis (g/ml) Minyak Kela pa Sawit Pasca Netralisasi 
yang Diperoleh dari Perlakuan Perbedaan Konsentrasi  Basa NaOH 
(N) 

Konsentrasi Basa NaOH (N) Berat Jenis (g/ml) 

14°Be 0.9095 c 

16°Be 0.9041 b 

18°Be 0.9019 a 

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
sangat nyata (BNT 5% : 0.0006) 

 

 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa rata-rata berat jenis minyak kelapa sawit 

pasca netralisasi akan semakin menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi 

basa NaOH. Rata-rata berat jenis terendah diperoleh dari penggunaan konsentrasi 

basa NaOH 18°Be yaitu 0.9019 g/ml, sedangkan rata-r ata kadar air tertinggi 

diperoleh dari penggunaan konsentrasi basa NaOH 14°Be yaitu 0.9095 g/ml. 

Penggunaan konsentrasi basa NaOH 14°Be - 18°Be dapa t menurunkan berat jenis 

minyak kelapa sawit pasca netralisasi hingga rata-rata 0.9019 g/ml.  

Semakin tinggi konsentrasi larutan NaOH, minyak kelapa sawit yang 

dihasilkan mempunyai BM yang semakin tinggi dan derajat ketidakjenuhan yang 

semakin rendah sehingga berat jenis minyak menurun. Hal ini sesuai pernyataan 
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Wiwit (2009) semakin tinggi BM maka berat jenis menurun dan hasil penelitian 

Wirastuti (2001) menunjukkan dengan semakin kecilnya derajat ketidakjenuhan 

minyak berat jenis menjadi semakin menurun. Dalam penelitian Mas;ud (2007) juga 

menyatakan bahwa berat jenis minyak hasil netralisasi cenderung menurun dengan 

peningkatan konsentrasi larutan alkali NaOH. Hal ini karena semakin tinggi 

konsentrasi larutan alkali NaOH maka soap stock yang terbentuk semakin banyak 

sehingga semakin banyak pula air dan senyawa-senyawa yang terabsorbsi. 

 
 
 

4.2.5 Bilangan Penyabunan 
 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata angka bilangan penyabunan CPO 

mengalami penurunan setelah dilakukan proses netralisasi . Bilangan penyabunan 

terendah didapat pada perlakuan dengan konsentrasi basa NaOH 14°Be dengan 

nilai 194.6785 mg KOH/g. Sedangkan bilangan penyabunan tertinggi pada 

perlakuan dengan konsentrasi basa NaOH 18°Be dengan  nilai 199.2375 mg KOH/g. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 10), menunjukkan adanya pengaruh nyata pada 

perbedaan konsentrasi basa NaOH terhadap bilangan penyabunan minyak kelapa 

sawit pasca netralisasi dan tidak menunjukkan adanya interaksi yang nyata antara 

kadar ALB CPO dan konsentrasi basa NaOH . 

Bilangan penyabunan adalah jumlah alkali yang dibutuhkan untuk 

menyabunkan sejumlah contoh minyak. Bilangan penyabunan dinyatakan dalam 

milligram kalium hidroksida yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak 

atau lemak. Besarnya bilangan penyabunan tergantung dari berat molekul, jika berat 

molekul rendah maka bilangan penyabunan tinggi (Lawson, 2008). 

Reaksi antara asam karboksilat dan basa akan menghasilkan garam atau 

sabun. Pada penentuan bilangan penyabunan digunakan KOH untuk menyabunkan 

minyak, karena pada minyak lebih banayk beratom C pendek maka asam lemak 

tersebut memiliki jumlah mol yang besar sehingga dibutuhkan mol KOH yang tersisa 

di dalam minyak sedikit. Kemudian sisa mol KOH tersebut dititrasi dengan asam 

(HCl). Karena mol KOH sedikit maka dibutuhkan mol HCl yang sedikit pula, 
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sehingga bilangan penyabunan yang dihasilkan besar (Fessenden and Fessenden, 

1998). 

 
 

 

 
Gambar 4.5. Diagram Hubungan Antara Kadar ALB (%) d an Konsentrasi 

Larutan NaOH (°Be) terhadap Bilangan Penyabunan (mg  
KOH/ml) Minyak Kelapa Sawit Pasca Netralisasi 

 
 

 
Gambar 4.5. menunjukkan hubungan antara kadar ALB (%) dan konsentrasi 

larutan NaOH (°Be) terhadap bilangan penyabunan (mg  KOH/g) minyak kelapa sawit 

pasca netralisasi, terlihat bahwa konsentrasi larutan NaOH mempengaruhi bilangan 

penyabunan minyak kelapa sawit pasca netralisasi. Hal ini menunjukkan adanya 

korelasi positif antara konsentrasi larutan NaOH dengan bilangan penyabunan. 

Dimana semakin tinggi konsentrasi larutan NaOH akan menyebabkan minyak kelapa 

sawit pasca netralisasi tersebut memiliki nilai bilangan penyabunan yang tinggi. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian (Wiwit, 2009) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi larutan alkali NaOH yang digunakan dalam netralisasi maka 

bilangan penyabunan yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan akibat 

penurunan berat molekul minyak. Minyak yang mempunyai berat molekul rendah 

akan mempunyai bilangan penyabunan yang lebih tinggi daripada minyak yang 

mempunyai berat molekul tinggi (Ketaren, 2008). 
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Tabel 4.6. Rata-rata Bilangan Penyabunan (mg KOH/g)  Minyak Kelapa Sawit 
Pasca Netralisasi yang Diperoleh dari Perlakuan Per bedaan 
Konsentrasi Basa NaOH (N)  

Konsentrasi Basa NaOH (N) Bilangan Penyabunan (mg K OH/g) 

14°Be 194.6785 a 

16°Be 196.1324 b  

18°Be  199.2375 c 

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
sangat nyata (BNT 5% : 3.3650) 

 
 
 

Rata-rata bilangan penyabunan minyak kelapa sawit pasca netralisasi telah 

sesuai dengan standart mutu minyak sawit netral yaitu 190.00 – 201.00 mg KOH/g 

(PORIM, 2005). Tabel 4,6 menunjukkan bahwa bilangan penyabunan minyak kelapa 

sawit pasca netralisasi cenderung meningkat dengan peningkatan konsentrasi basa 

NaOH. Semakin tinggi konsentrasi larutan alkali NaOH, bilangan penyabunan 

minyak kelapa sawit pasca netralisasi mengalami peningkatan. Hal ini karena 

semakin banyak senyawa asam lemak penyusun minyak yang memiliki berat 

molekul lebih besar dapat diserap oleh alkali sehingga berat molekul minyak 

berkurang. Menurut Akoh (2002) menyatakan bahwa besarnya bilangan 

penyabunan tergantung dari berat molekul. Minyak dan lemak yang mempunyai 

berat molekul rendah akan mempunyai bilangan penyabunan yang lebih tinggi dari 

pada minyak dan lemak yang mempunyai berat molekul tinggi. Bilangan 

penyabunan merupakan ukuran berat molekul rata-rata campuran gliserida yang 

membentuk minyak dan lemak tersebut, meskipun “range” nya tidak terlalu besar 

apabila dibandingkan dengan bilangan iod. Bilangan penyabunan ini merupakan 

konstanta yang penting, terutama untuk minyak dan lemak yang dapat dimakan 

(“edible oil”) (Anderson, 2005). 
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4.2.6 Rendemen 
 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata rendemen minyak kelapa sawit 

pasca netralisasi menurun hingga 70.7799 % (b/b) dari rendemen sebelumnya. 

Rendemen terendah adalah 70.7799 % yang diperoleh dari perlakuan kadar asam 

lemak bebas 3% ±  0.05 dan konsentrasi basa NaOH 18°Be,  sedangkan tertinggi 

yaitu 75.1167% dari perlakuan kadar asam lemak bebas 3% ±  0.05 dan konsentrasi 

basa NaOH 14°Be. Hasil analisa ragam (Lampiran 11),  menunjukkan adanya 

pengaruh sangat nyata terhadap perbedaan kadar asam lemak bebas CPO dan 

konsentrasi basa NaOH terhadap kadar ALB minyak kelapa sawit pasca netralisasi, 

serta keduanya menunjukkan adanya interaksi yang nyata. 

 Pemakaian larutan kaustik soda dengan konsentrasi yang terlalu tinggi, akan 

bereaksi sebagian dengan trigliserida sehingga mengurangi rendemen minyak dan 

menambah jumlah sabun yang terbentuk. Oleh karena itu harus dipilih konsentrasi 

dan jumlah kaustik soda yang tepat untuk menyabunkan asam lemak bebas dalam 

minyak. Dengan demikian penyabunan trigliserida dan terbentuknya emulsi dalam 

minyak dapat dikurangi, sehingga dihasilkan minyak netral dengan rendemen yang 

lebih besar dan mutu minyak yang lebih baik (Widarta, 2012). Kadar ALB CPO yang 

lebih rendah (3% ±  0.05) jika dinetralisasi dengan konsentrasi basa NaOH tinggi, 

akan menghasilkan rendemen minyak kelapa sawit pasca netralisasi yang lebih 

rendah (Gambar 4.6). Kadar ALB yang rendah (3% ±  0.05)  jika dinetralisasi dengan 

larutan basa NaOH rendah (14°Be) akan menghasilkan rendemen minyak yang 

cukup optimal yaitu 75.1167% (Gambar 4.6). Konsentrasi dari alkali yang digunakan 

tergantung dari jumlah asam lemak bebas atau derajat keasaman dalam minyak. 

Makin besar kadar asam lemak bebas, maka makin besar pula konsentrasi alkali 

yang digunakan (Djatmiko, 2005). 
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Gambar 4.6. Histogram Hubungan Antara Kadar ALB (%)  dan Konsentrasi 
Basa NaOH (°Be) terhadap Rendemen (%) Minyak Kelapa  Sawit 
Pasca Netralisasi 

 
 
 

Tabel 4.7. Rata-rata Rendemen (%) Minyak Kelapa Saw it Pasca Netralisasi 
yang Diperoleh dari Perlakuan Perbedaan Kadar ALB C PO (A) dan 
Konsentrasi Basa NaOH (N) 

Kadar ALB CPO 
(%) (A) 

Konsentrasi Basa 
NaOH (°Be) (N) 

Rendemen Pasca 
Netralisasi(%) DMRT 5% 

3% ±  0.05 
14°Be 75.1167 e - 
16°Be 74.5347 d 1.0700 
18°Be 70.7799 a 0.9429 

4% ±  0.05 
14°Be 75.0881 e 1.0763 
16°Be 73.7717 c 1.0618 
18°Be 71.6534 abc 1.0175 

5% ±  0.05 
14°Be 72.4391 bc 1.0541 
16°Be 72.0725 bc 1.0370 
18°Be 71.5588 ab 0.9888 

Keterangan : Angka yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata 
 
 
 
 Berdasarkan Tabel 4.7. menujukkan bahwa rata-rata penggunaan basa 

NaOH 18°Be dapat menurunkan rendemen dari CPO yang berkadar ALB 3% ±  

0.05, 4% ±  0.05, dan 5% ±  0.05. Rendemen miyak kelapa sawit pasca netralisasi 

cenderung menurun dengan penigkatan konsentrasi basa NaOH dan penggunaan 

kadar ALB CPO yang rendah. Semakin rendah kadar ALB CPO dan semakin tinggi 

konsentrasi NaOH yang digunakan untuk pasca netralisasi, maka rendemen minyak 

kelapa sawit pasca netralisasi akan semakin rendah. Hal tersebut menunjukkan 

adanya suatu korelasi positif antara kadar ALB CPO (awal) dan konsentrasi basa 
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NaOH yang digunakan dengan rendemen akhir minyak kelapa sawit pasca 

netralisasi. Konsentrasi alkali yang digunakan tergantung dari jumlah asam lemak 

bebas minyak (Ketaren, 2008).  

 Semakin encer larutan basa NaOH, semakin besar tendensi larutan sabun 

untuk membentuk emulsi dengan minyak dan lemak netral. Hal ini terjadi karena 

semakin encer larutan NaOH semakin banyak jumlah air yang terdapat dalam 

minyak sehingga semakin besar kemungkinan terbentuknya emulsi. Akibatnya 

semakin banyak trigliserida yang terbuang pada saat pemisahan minyak netral dari 

sabun yang mengakibatkan rendemen minyak yang dihasilkan berkurang. Hal 

tersebut juga diungkapkan oleh Mas’ud (2007) yang menyatakan bahwa dengan 

menggunakan larutan alkali NaOH encer, kemungkinan terjadinya penyabunan 

trigliserida dapat dikurangi, tetapi kehilangan minyak dan lemak bertambah besar 

karena terbentuknya emulsi sabun dalam minyak dan lemak. 

 
 
 
Tabel 4.8. Nilai Refining Faktor Minyak Kelapa Sawi t Pasca Netralisasi yang 

Diperoleh dari Perlakuan Perbedaan Kadar ALB CPO (A ) dan 
Konsentrasi Basa NaOH (N) 

Kadar ALB CPO 
(%) (A) Konsentrasi Basa NaOH (°Be) (N) Refining Faktor 

3% ±  0.05 
14°Be 8.4150 
16°Be 8.6119 
18°Be 9.8817 

4% ±  0.05 
14°Be 6.0451 
16°Be 6.3646 
18°Be 6.8786 

5% ±  0.05 
14°Be 5.4554 
16°Be 5.5280 
18°Be 5.6297 

  
 
 

 Efisiensi netralisasi dinyatakan dalam refining faktor, yaitu perbandingan 

antara kehilangan total karena netralisasi dan jumlah asam lemak bebas dalam 

lemak kasar. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa konsentrasi basa NaOH yang 

digunakan untuk netralisasi mempengaruhi nilai refining faktor. Pada masing-masing 

CPO yang dinetralisasi dengan konsentrasi basa NaOH 18°Be, nilai refining faktor 

yang dihasilkan lebih besar jika dibanding dengan CPO yang dinetralisasi dengan 



51 

 

konsentrasi basa NaOH 14°Be dan 16°Be. Nilai refini ng faktor menunjukkan adanya 

kenaikan seiring dengan kenaikan konsentrasi basa NaOH yang digunakan untuk 

netralisasi. Semakin tinggi konsentrasi basa NaOH yang digunakan maka nilai 

refining faktor semakin besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Susanto (1999) 

yang menyatakan bahwa makin besar konsentrasi larutan alkali yang digunakan, 

maka kemungkinan jumlah trigliserida yang tersabunkan semakin besar sehingga 

nilai refining faktor semakin besar. Makin kecil nilai refining faktor, maka efisiensi 

netralisasi makin tinggi. Berdasarkan Tabel 4.8, nilai refining faktor terkecil pada 

perlakuan kadar ALB CPO 3% ± 0.05, 4% ± 0.05 dan 5% ± 0.05 rata-rata 

ditunjukkan pada penggunaan konsentrasi basa NaOH 14°Be yaitu berturut-turut 

sebesar 8.4150, 6.0451, dan 5.4554. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

dengan nilai refining faktor dari perlakuan konsentrasi basa NaOH yang lain. 

Sehingga perlakuan kadar ALB CPO 3% ± 0.05, 4% ± 0.05 dan 5% ± 0.05 dengan 

konsentrasi basa NaOH 14°Be dapat dikatakan lebih e fisien dibanding perlakuan 

yang lain, jika ditinjau dari segi kehilangan minyak pada proses netralisasi. 

 
 
 

4.2.7 Korelasi Antara Kadar Asam Lemak Bebas dan Ka dar Air 

 
 
 Kadar air (%) dengan kadar ALB (%)  minyak kelapa sawit pasca netralisasi 

menunjukkan adanya korelasi antara keduanya, namun relatif rendah (tidak kuat). 

Hal tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya grafik korelasi mengarah keatas 

dengan titik korelasi yang saling berdekatan dan nilai R² yaitu 0.5821 (kurang dari 1) 

(Gambar 4.6). Nilai R² menunjukkan bahwa kadar air bukan faktor utama yang 

menyebabkan kenaikan  kadar ALB. Kadar air dalam minyak kelapa sawit pasca 

netralisasi merupakan faktor pemicu terjadinya reaksi hidrolisis dan tumbuhnya 

sejumlah mikroorganisme yang dapat memecah trigliserida menjadi asam lemak 

bebas. Ketika kandungan air didalam minyak tinggi, reaksi hidrolisis akan berjalan 

semakin cepat dan mikroorganisme penghasil enzim lipolitik akan memecah 

trigliserida membentuk asam lemak bebas. Jika hal tersebut dibiarkan dalam kurun 

waktu yang cukup lama, maka akan menyebabkan kadar ALB dalam minyak 
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menjadi semakin meningkat. Kadar air akan memicu terjadinya proses hidrolisis 

dalam minyak, sehingga terbentuk asam lemak bebas dan gliserol (Lawson, 2008).  

 Asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit akan semakin tinggi seiring 

dengan peningkatan kadar air. Kandungan air dalam minyak kelapa sawit akan 

mengakumulasi terbentuknya asam lemak bebas dan memicu terjadinya oksidasi. 

Semakin tinggi asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak, maka akan 

membuat kondisi minyak kelapa sawit  menjadi rusak baik dari segi fisik (bau tengik, 

off-flavor, cita rasa yang kurang enak, warna keruh) maupun kimianya (kerusakan 

kandungan vitamin atau antioksidan dalam minyak). Asam lemak bebas tinggi akan 

memicu terjadinya oksidasi yang akan menyebabkan timbulnya bau tengik pada 

minyak sawit (Naibaho, 2003). Disamping timbulnya off flavor, telah diketahui bahwa 

hasil oksidasi lemak tidak jenuh dapat menyebabkan degradasi nilai alamiah dari 

konstituen aroma, flavor, warna, dan vitamin. Degradasi konstituen non lemak sering 

terjadi serentak dengan proses oksidasi lemak, sehingga faktor-faktor yang 

menghambat atau mempercepat oksidasi lemak, mempengaruhi perubahan 

konstituen non lemak. Sebagai contoh adalah kerusakan karotene dan tokoferol 

(Torrey, 2007). 

 
 
 

       
Gambar 4.6 Grafik Hubungan Kadar Air (%) Terhadap K adar ALB (%) Minyak    

Kelapa Sawit Pasca Netralisasi 
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Tabel 4.9. Rata-rata Kadar Air (%) dan Kadar ALB (% ) Minyak Kelapa 
Sawit Pasca Netralisasi yang Diperoleh dari Perlaku an 
Perbedaan Kadar ALB CPO (A) dan Konsentrasi Basa Na OH 
(N) 

Kadar 
ALB CPO 

(%) (A) 

Konsentrasi 
Basa NaOH 

(°Be) (N) 

Kadar Air Pasca 
Netralisasi (%) 

Kadar ALB Pasca 
Netralisasi (%) 

3% ±  0.05 14°Be 0.0522 0.1337  
16°Be 0.0318 0.1094  
18°Be 0.0249 0.0844  

4% ±  0.05 14°Be 0.0554 0.2403  
16°Be 0.0318 0.1438  
18°Be 0.0249 0.1133  

5% ±  0.05 14°Be 0.0557 0.3310  
16°Be 0.0319 0.1650  
18°Be 0.0260 0.1452  

 
 

 

Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semakin rendah kadar air yang 

terkandung dalam minyak kelapa sawit maka kadar ALB pada minyak juga akan 

semakin menurun, begitu sebaliknya jika kadar air dalam minyak tinggi maka kadar 

ALB dalam minyak juga akan menunjukkan kenaikan. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Wiwit (2009) yang menyatakan bahwa  kadar ALB pada 

minyak hasil netralisasi menurun seiring dengan penurunan kadar air pada minyak 

netral, hal tersebut menunjukkan adanya korelasi antara kedua parameter mutu 

tersebut.  

 Kandungan air dalam minyak akan memicu terjadinya hidrolisa yang 

mengakibatkan timbulnya asam lemak bebas pada minyak. Sehingga jika kadar air 

didalam minyak tersebut tinggi, maka kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisa akan 

semakin besar dan akan memicu kenaikan ALB sebagai hasil pemecahan trigliserida 

oleh enzim lipase dengan adanya kandungan air. Proses hidrolisis oleh enzim lipase 

pada kondisi tertentu lebih intensif dibanding dengan enzim lipolitik bakteri. Minyak 

nabati yang disimpan dalam waktu lama, dan terhindar dari oksidasi ternyata 

mengandung asam lemak tinggi. Hal ini disebabkan aktivitas enzim lipase dalam 

jaringan dan kontaminasi bakteri (Rondang, 2007). 

 Tingginya kadar air dalam minyak kelapa sawit akan memicu tumbuhnya 

sejumlah mikroorganisme yang dapat memecah trigliserida menjadi asam lemak 



54 

 

bebas. Mikroba dalam proses metabolism (jamur, ragi, dan bakteri) membutuhkan 

air, senyawa nitrogen dan garam mineral. Menurut Ketaren (2008) minyak yang 

telah dimurnikan biasanya masih mengandung mikroba berjumlah maksimum 10 

organisme setiap 1 gram lemak, dapat dikatakan streril. Mikroba yang menyerang 

bahan pangan berlemak biasanya termasuk tipe mikroba pathologi, tapi umumnya 

dapat merusak lemak dengan menghasilkan cita rasa tidak enak, disamping 

menimbulkan perubahan warna (dis-coloration). Beberapa jenis jamur, ragi, dan 

bakteri mampu menghidrolisis molekul minyak dalam suasana aerobik dan 

nonaerobik. Diantara bakteri ini adalah : Staphylococcus aureus, Staph. pyogenes 

albus, Bacillus pyocyaneus, B. Piodigiosus, B. Cholerae, B. Typhosus, 

Streptococcus hemolyticus, B. Tuberculosis, B. Lipolyticum, Micrococcus tetragenus, 

B. Proteus, B. Putrificus, B. Punctatum, B. Coli,, Clostridium botulinum, dan berbagai 

macam spesies Pseudomonas sp dan Achromobacter sp. Jamur yang mampu 

menghidrolisa lemak antara lain Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizophus, Monilia, 

Oidium, Cladosporium dan beberapa spesies ragi (Torrey, 2007). 

Kadar air dan ALB sangat erat kaitannya terhadap daya simpan suatu produk 

berbasis minyak salah satunya yaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang 

memiliki kadar air tinggi cenderung akan menaikkan kadar ALB, sebagai akibat 

terbentuknya reaksi hidrolisa dalam minyak. Tingginya kadar ALB dalam minyak 

akan mengakibatkan minyak cepat rusak dan daya simpan akan menurun. Reaksi 

hidrolisa dapat mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak yang terjadi karena 

terdapat sejumlah air dalam minyak atau lemak tersebut. Reaksi ini akan 

mengakibatkan hydrolityc rancidity yang menyebabkan timbulnya cita rasa dan flavor 

tengik pada minyak atau lemak (Susanto, 1999). Semakin tinggi kandungan air 

dalam bahan pangan, semakin cepat proses hidrolisa berlangsung, sehingga terjadi 

akumulasi asam lemak bebas (Ketaren,2008). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 
 
 

5.1. Kesimpulan 

 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar ALB CPO berpengaruh nyata (α 

= 0.05 ) terhadap kadar ALB dan rendemen minyak kelapa sawit pasca netralisasi. 

Konsentrasi basa NaOH berpengaruh nyata (α = 0.05 ) terhadap kadar ALB, 

rendemen, kadar air, kadar kotoran, berat jenis, dan bilangan penyabunan minyak 

kelapa sawit pasca netralisasi. Sedangkan interaksi antara kedua perlakuan tersebut  

berpengaruh nyata (α = 0.05 ) terhadap kadar ALB dan rendemen minyak kelapa 

sawit pasca netralisasi. Jika ditinjau dari segi efisiensi, penggunaan konsentrasi 

NaOH rendah (14°Be) lebih efisien karena rata-rata CPO yang dinetralisasi dengan 

konsentrasi NaOH 14°Be rendemennya lebih tinggi. Te tapi jika ditinjau dari segi 

efektifitas NaOH dalam menurunkan kadar ALB pada CPO, penggunaan konsentrasi 

NaOH 18°Be lebih efektif dalam menurunkan kadar ALB  CPO karena rata-rata CPO 

yang dinetralisasi dengan NaOH 18°Be kadar ALBnya d apat turun hingga 0.0844%. 

 
 
 
5.2. Saran  

 

Sebaiknya segera dilakukan proses netralisasi untuk menghentikan kenaikan 

kadar ALB selama penyimpanan agar tidak menurunkan mutu dari CPO itu sendiri. 

Segera dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cara fisik atau kimia untuk 

menghambat kenaikan ALB pada CPO misalnya dengan penggunaan senyawa 

anhidrolisa agar tidak terjadi proses kimia hydrolityc rancidity. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian 

1. Kadar Asam Lemak Bebas (SNI-01-2901-2006, 2006) 

• Minyak ditimbang 3 gram dengan erlenmeyer dan ditambahkan 50 ml 

alkohol absolute 

• Digojog dengan kuat untuk melarutkan asam lemak bebas pada 

minyak 

• Ditambahkan 3 tetes indicator Phenolphtaline (PP) 

• Dititrasi dengan NaOH 0.1N sampai terbentuk warna merah muda 

yang tidak hilang selama 30 detik 

  

 

2. Kadar Air metode oven (Ketaren, 2008) 

• Minyak ditimbang seberat 5 gram dengan cawan   

• Dimasukkan dalam oven dan dikeringkan pada suhu 105° ± 1°C 

selama 30 menit 

• Sampel diangkat dari oven dan didinginkan didalam desikator sampai 

suhu kamar, kemudian ditimbang. Pekerjaan ini diulang sampai 

kehilangan berat selama pemanasan 30 menit tidak lebih dari 0.05% 

 

 

3. Kadar kotoran (Susanto, 1999) 

• Minyak ditimbang 5 gram dalam gelas beacker  

% ALB = Normalitas NaOH x ml NaOH x BM asam palmitat 
          Berat sampel (gram) 

% Air =   Berat Awal – Berat Akhir  × 100% 
                  Berat sampel (gram) 
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• Tambahkan 20 ml Petroleum ether, dikocok sambil dipanasi dalam 

pemanas air sampai semua minyak larut 

• Bilas kertas saring dengan Petroleum ether dan kemudian keringkan 

dalam oven selama 30 menit pada suhu 100°C – 105 °C  

• Dinginkkan kertas saring dalam desicator 

• Ditimbang beratnya 

• Saring minyak dengan menggunakn kertas saring yang telah 

dikeringkan 

• Bilas kertas saring dengan Petroleum ether beberapa kali (3-4 kali) 

hingga kertas berwarna putih bersih 

• Kertas saring yang digunakan untuk menyaring dikeringkan dalam 

oven selama 30 menit pada suhu 100°C – 105 °C  

• Dinginkan dalam desicator dan ditimbang 

 

 

4. Berat jenis (Ketaren, 2008) 

• Piknometer dibersihkan dan dikeringkan, kemudian diisi dengan air 

suling yang telah mendidih dan didinginkan pada suhu 20°- 30°C 

• Piknometer diisi  sedemikian rupa sampai air dalam botol meluap dan 

tidak terbentuk gelembung udara 

• Piknometer ditimbang dengan isinya 

• Bobot air adalah selisih bobot piknometer dengan isinya dikurangi 

bobot piknometer kosong 

% Kadar Kotoran =   Berat Awal – Berat Akhir  × 100% 
                                Berat sampel (gram) 
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• Contoh minyak disaring dengan kertas saring untuk membuang 

bahan asing lalau didinginkan sampai 20° - 30°C 

• Kemudian dimasukkan kedalam piknometer sampai meluap dan 

diusahakan agar tidak terbentuk gelembung udara 

• Piknometer ditutup, minyak yang meluap dan menempel pada bagian 

luar piknometer dibersihkan 

• Piknometer beserta isinya ditimbang dan berat contoh dihitung dari 

selisih berat piknometer beserta isinya dikurangi berat piknometer 

kosong 

Bobot Jenis Minyak Pada 25°C : 

 

 

5. Bilangan Penyabunan (Susanto, 1999) 

• Minyak ditimbang 5 gram dalam Erlenmeyer ditambah 50 ml larutan 
KOH alkohol (40 gram KOH dalam 1 liter alkohol)  

• Kemudian ditutup dengan pendingin balik (reflux) 

• Dibiarkan mendidih selama 30 menit 

• Ditambah indicator PP kemudian dititrasi dengan HCl 0.1N 

• Membuat blanko 

 

 

  

 

 

 

BJ (g/ml) =  (Berat piknometer dan minyak) – (berat piknometer kosong) 
                              Volume air pada 25°C (ml) 

Bilangan penyabunan =   (titrasi blanko – titrasi sampel)  x 28.05 
                                             Berat sampel (gram) 
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6. Rendemen (Susanto, 1999) 

• Minyak ditimbang 200 gram sebelum dinetralisasi 

• Ditimbang kembali berat minyak setelah netralisasi 

Rendemen % = 
�����	����� 	!���"�#	�����"�!�!�	($)

�����	�%�"		($)
	× 100% 
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Lampiran 2.  Proses Produksi CPO 

Step 1 : 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibakar 
(Boiler) 

 Tandan Kelapa Sawit 

Dimurnikan 
(Clarification Station) 

Composting 

Dipecah 
(Kernel Station) 

Dirontokan (Thresher) 

Dilumatkan (Digester) 

Dipres (Screw Press) 

Direbus (Sterilizer) 

Ditimbang (Weighbrige) 

Sortasi (Loading Ramp) 

Dipisahkan 
(Depericarper) 

Crude Oil 

Janjang kosong 

Buah Sawit Rebus 

Fibre 

Nut 
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Step 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heavy Phase CPO 

Dipres (Screw Press) 

Disaring (Sand Trap Tank) 

Disaring (Vibrating Screen Double 
Deck) 

Ditampung (Crode Oil Tank) 

Disimpan (Storage 
Tank) 

Dibuang (Fat Pit) 

Ditampung (Oil Tank) Ditampung (Sludge 
Tank) 

Dijernihkan (Purifier) 

Dikeringkan (Vacum Dryer) 

Dijernihkan  
(Slude Sentrifuge) 

Dipisahkan (Continous Settling Tank) 
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Lampiran 3. Tabel Konversi NaOH dari Larutan Basa p ada Berbagai Derajat Be 

 

Derajat Be 
(pada 15°C) NaOH (%) 

10 6.57 

12 8.00 

14 9.50 

16 11.06 

18 12.68 

20 14.36 

22 16.09 

24 17.87 

26 19.70 

28 21.58 

30 23.50 
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Lampiran 4. Hasil Penelitian Pendahuluan 

 

 Berikut ini adalah tabel pergerakan asam lemak bebas setiap 2 jam sekali 
selama 96 jam ( 4 hari ) : 

ULANGAN 1 ULANGAN 2 RATA-

RATA jam massa naoh FFA(%) jam massa naoh FFA (%) 

0 1.0236 0.1 0.2501 0 1.0243 0.1 0.2499 0.2500 

2 1.0472 0.15 0.3667 2 1.0145 0.16 0.4037 0.3852 

4 1.0874 0.2 0.4708 4 1.0242 0.2 0.4999 0.4854 

6 1.0396 0.23 0.5664 6 1.0205 0.23 0.5770 0.5717 

8 1.0521 0.25 0.6083 8 1.0458 0.25 0.6120 0.6101 

10 1.019 0.33 0.8290 10 1.0871 0.33 0.7771 0.8031 

12 1.1602 0.45 0.9929 12 1.048 0.58 1.4168 1.2049 

14 1.023 0.58 1.4514 14 1.019 0.6 1.5074 1.4794 

16 1.087 0.65 1.5308 16 1.0781 0.68 1.6147 1.5728 

18 1.03 0.7 1.7398 18 1.0162 0.7 1.7634 1.7516 

20 1.0803 0.8 1.8958 20 1.0601 0.75 1.8111 1.8535 

22 1.0541 0.85 2.0643 22 1.077 0.8 1.9016 1.9829 

24 1.0298 0.88 2.1876 24 1.0989 0.88 2.0501 2.1188 

26 1.0172 0.9 2.2650 26 1.0103 0.9 2.2805 2.2728 

28 1.0286 0.95 2.3644 28 1.0431 0.95 2.3315 2.3479 

30 1.014 1 2.5247 30 1.027 1 2.4927 2.5087 

32 1.0556 1.2 2.9102 32 1.0761 1.2 2.8548 2.8825 

34 1.0374 1.3 3.2080 34 1.0811 1.3 3.0783 3.1432 

36 1.027 1.3 3.2405 36 1.043 1.3 3.1908 3.2157 

38 1.0524 1.4 3.4055 38 1.0852 1.4 3.3026 3.3541 

40 1.0812 1.5 3.5516 40 1.0384 1.4 3.4515 3.5015 

42 1.0914 1.55 3.6357 42 1.0241 1.5 3.7496 3.6927 

44 1.0373 1.55 3.8253 44 1.0541 1.55 3.7643 3.7948 

46 1.0854 1.6 3.7737 46 1.0387 1.6 3.9434 3.8586 

48 1.0782 1.65 3.9176 48 1.0452 1.63 3.9923 3.9550 

56 1.0241 1.7 4.2496 56 1.0652 1.75 4.2058 4.2277 

64 1.0543 2.2 5.3419 64 1.0541 2.2 5.3429 5.3424 

72 1.0761 2.5 5.9474 72 1.0381 2.4 5.9185 5.9330 

80 1.0821 2.8 6.6242 80 1.0451 2.7 6.6137 6.6189 

88 1.081 3 7.1045 88 1.0331 2.9 7.1861 7.1453 

96 1.0344 3 7.4246 96 1.0241 3 7.4993 7.4619 
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Lampiran 5. Perhitungan Kebutuhan NaOH 

1. Asam lemak bebas = 2.957% .  

- Sampel CPO = 200 gram 

- Jumlah ALB = 2.957/100 x 200 g = 5.914 g 

- Jumlah NaOH untuk ALB 5.914 g = 5.914/1000 X 142 = 0.839 g 

- Ekses NaOH 0.15% = 0.15/100 X 200 g = 0.3 g 

- Total NaOH = 0.3 g + 0.839 g = 1.139 g 

a. NaOH 14°Be ( 9.50 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.139 g / 9.50 g X 100 ml = 11.989 ml 

b. NaOH 16°Be ( 11.06 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.139 g / 11.06 g X 100 ml = 10.298 ml 

c. NaOH 18°Be ( 12.68 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.139 g / 12.68 g X 100 ml = 8.983 ml 

2. Asam lemak bebas = 4.121% .  

- Sampel CPO = 200 gram 

- Jumlah ALB = 4.121/100 x 200 g = 8.242 g 

- Jumlah NaOH untuk ALB 8.242 g = 8.242/1000 X 142 = 1.170 g 

- Ekses NaOH 0.15% = 0.15/100 X 200 g = 0.3 g 

- Total NaOH = 0.3 g + 1.170 g = 1.47 g 

a. NaOH 14°Be ( 9.50 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.47 g / 9.50 g X 100 ml = 15.474 ml 
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b. NaOH 16°Be ( 11.06 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.470 g / 11.06 g X 100 ml = 13.291 ml 

c. NaOH 18°Be ( 12.68 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.470 g / 12.68 g X 100 ml = 11.593 ml 

3. Asam lemak bebas = 5.052% .  

- Sampel CPO = 200 gram 

- Jumlah ALB = 5.052 /100 x 200 g = 10.104 g 

- Jumlah NaOH untuk ALB 10.104 g = 10.104 /1000 X 142 = 1.435 g 

- Ekses NaOH 0.15% = 0.15/100 X 200 g = 0.3 g 

- Total NaOH = 0.3 g + 1.435 g = 1.735 g 

a. NaOH 14°Be ( 9.50 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.735 g / 9.50 g X 100 ml = 18.263 ml 

b. NaOH 16°Be ( 11.06 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.735 g / 11.06 g X 100 ml = 15.687 ml 

c. NaOH 18°Be ( 12.68 gram NaOH + 100 ml aquades ) 

Kebutuhan NaOH (ml) = 1.735 g / 12.68 g X 100 ml = 13.683 ml 
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Lampiran 6. Data Rata-Rata Kadar Asam Lemak Bebas d an Hasil Analisa 

Keragaman 

 

a. Data Rata-Rata Kadar Asam Lemak Bebas 

KONSENTRASI Kadar ALB Analisa 

ALB Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

 

14°Be (N1) 
 

 3% (A1) 0.1249 0.1244 0.1517 

4% (A2) 0.2399 0.2444 0.2365 

5% (A3) 0.3749 0.2475 0.3705 

 

16°Be (N2) 

  3% (A1) 0.0997 0.101 0.1275 

4% (A2) 0.1425 0.1512 0.1376 

5% (A3) 0.2499 0.1199 0.1251 

 

18°Be (N3) 

  3% (A1) 0.1011 0.0837 0.0683 

4% (A2) 0.0971 0.1216 0.1213 

5% (A3) 0.1399 0.1427 0.1531 

 

b. Analisa Sidik Ragam 

Sb. 
Variasi db JK RK F 

hitung 
f tabel 
0.01 

f tabel 
0.05 

Ulangan  2 0.003 0.002 1.237 6.23 3.63 
Perlakuan  8 0.142 0.018 13.972 3.89 2.59 

N 2 0.073 0.036 28.767 6.23 3.63 
A 2 0.049 0.025 19.447 6.23 3.63 

N X A 4 0.019 0.005 3.838 4.77 3.01 
Error  16 0.020 0.001 

 
 

 
Total  26 0.165     

 

Konsentrasi basa 
NaOH °Be (N) 

Kadar ALB CPO % (A) 
3% ± 0.05 4% ± 0.05 5% ± 0.05 

14°Be (N1) 0.1337 0.2403 0.3310 
16°Be (N2) 0.1094 0.1438 0.1650 
18°Be (N3) 0.0844 0.1133 0.1452 
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c. Hasil Uji Lanjut 

 

 

 

 

 

UJI BNT Konsentrasi NaOH  5% 

NOTASI Perlakuan RATA-RATA BNT 5% 

B N1 0.2350 

0.0356 A N2 0.1394 

A N3 0.1143 

UJI BNT ALB 5 % 
Notasi perlakuan RATA-RATA BNT 5% 

A A1 0.1091 
0.0356 B A2 0.1658 

B A3 0.2137 

UJI DMRT 5 % 

Perlakuan urutan NOTASI 

N3A1 0.0844 A 

N2A1 0.1094 AB 

N3A2 0.1133 AB 

N1A1 0.1337 AB 

N2A2 0.1438 AB 

N3A3 0.1452 AB 

N2A3 0.1650 B 

N1A2 0.2403 C 

N1A3 0.3310 D 
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Lampiran  7. Data Rata-Rata Kadar Air dan Hasil Analisa Kerag aman 

 

a. Data Rata-Rata Kadar Air 

 

 

b. Analisa Sidik Ragam 

Sb. 
Variasi db JK RK F 

hitung 

f 
tabel 
0.01 

f tabel 
0.05 

Ulangan  2 0.000039020 0.0000195100 3.193 6.23 3.63 
Perlakuan  8 0.0042402 0.00053003 86.748 3.89 2.59 

N 2 0.0042150 0.00210752 344.930 6.23 3.63 
A 2 0.0000114 0.00000571 0.935 6.23 3.63 

N X A 4 0.0000138 0.00000344 0.564 4.77 3.01 
Error  16 0.0000978 0.00000611 

 
 

 
Total  26 0.0043770 

  
 

 
 

KONSENTRASI Kadar AIR Analisa 

ALB Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

  14°Be (N1) 

3% (A1) 0.0521 0.0523 0.0521 

4% (A2) 0.0522 0.0521 0.0619 

5% (A3) 0.0523 0.0524 0.0623 

  16°Be (N2) 

3% (A1) 0.0319 0.0319 0.0316 

4% (A2) 0.0317 0.0319 0.0318 

5% (A3) 0.0318 0.0319 0.0319 

  18°Be (N3) 

3% (A1) 0.0246 0.0248 0.0252 

4% (A2) 0.0251 0.0247 0.0248 

5% (A3) 0.0252 0.0246 0.0281 

Konsentrasi Basa 
NaOH °Be (N)   

Kadar Air CPO % (A) 

3% ± 0.05 4% ± 0.05 5% ± 0.05 

14°Be (N1) 0.0522 0.0554 0.0557 

16°Be (N2) 0.0318 0.0318 0.0319 

18°Be (N3) 0.0249 0.0249 0.0260 
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c. Hasil Uji Lanjut 

UJI BNT Konsentrasi NaOH  5% 
NOTASI Perlakuan RATA-RATA BNT 5% 

c N1 0.0544 
0.0025 B N2 0.0318 

A N3 0.0252 
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Lampiran  8. Data Rata-Rata Kadar Kotoran dan Hasil Analisa K eragaman 

 

a. Data Rata-Rata Kadar Kotoran 

KONSENTRASI Kadar KOTORAN Analisa 

ALB Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

 

14°Be (N1) 

3% (A1) 0.0015 0.0013 0.0011 

4% (A2) 0.0014 0.0012 0.0013 

5% (A3) 0.0017 0.0015 0.0012 

 

16°Be (N2) 

3% (A1) 0.0011 0.001 0.0013 

4% (A2) 0.0011 0.0011 0.0014 

5% (A3) 0.0013 0.001 0.0012 

 

18°Be (N3) 

3% (A1) 0.001 0.0009 0.0011 

4% (A2) 0.001 0.001 0.0008 

5% (A3) 0.001 0.0008 0.0012 

 

b. Analisa Sidik Ragam 

Sb. 
Variasi db JK RK F 

hitung 
f tabel 
0.01 

f tabel 
0.05 

Ulangan  2 0.00000010 0.00000005 1.859 6.23 3.63 
Perlakuan  8 0.00000071 0.00000009 3.470 3.89 2.59 

N 2 0.00000064 0.00000032 12.497 6.23 3.63 
A 2 0.00000003 0.00000001 0.519 6.23 3.63 

N X A 4 0.00000004 0.00000001 0.432 4.77 3.01 
Error  16 0.00000041 0.00000003    
Total  26 0.0000012 

  
 

 

Konsentrasi Basa 
NaOH °Be (N)   

Kadar Kotoran % (A) 

3% ± 0.05 4% ± 0.05 5% ± 0.05 

14°Be (N1) 0.0013 0.0013 0.0015 

16°Be (N2) 0.0011 0.0012 0.0012 

18°Be (N3) 0.0010 0.0009 0.0010 
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c. Hasil Uji Lanjut 

UJI BNT 5 % 

Notasi Perlakuan RATA2 BNT 

A N1 0.0014 

0.0002 B N2 0.0012 

C N3 0.0010 
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Lampiran  9. Data Rata-Rata Berat Jenis dan Hasil Analisa Ker agaman 

 

a. Data Rata-Rata Berat Jenis 

KONSENTRASI BERAT JENIS Analisa 

ALB Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

 

14°Be (N1) 

3% (A1) 0.9093 0.9098 0.9092 

4% (A2) 0.9095 0.9093 0.9097 

5% (A3) 0.9096 0.9098 0.9097 

 

16°Be (N2) 

3% (A1) 0.9042 0.9023 0.9045 

4% (A2) 0.9033 0.9034 0.9049 

5% (A3) 0.9056 0.9048 0.9037 

 

18°Be (N3) 

3% (A1) 0.9019 0.9019 0.9016 

4% (A2) 0.9019 0.9017 0.9019 

5% (A3) 0.9022 0.9018 0.902 

 

b. Analisa Sidik Ragam 

Sb. Variasi db JK RK F hitung  
f 

tabel 
0.01 

f 
tabel 
0.05 

Ulangan  2 0.00000049 0.000000243 0.622 6.23 3.63 
Perlakuan  8 0.00028249 0.00003531 90.253 3.89 2.59 

N 2 0.00028051 0.00014025 358.475 6.23 3.63 
A 2 0.00000126 0.00000063 1.610 6.23 3.63 

N X A 4 0.00000073 0.00000018 0.464 4.77 3.01 
Error  16 0.00000626 0.00000039    
Total  26 0.00028924 

  
 

 
 

Konsentrasi Basa 
NaOH °Be (N)   

Berat Jenis  g/ml (A) 

3% ± 0.05 4% ± 0.05 5% ± 0.05 

14°Be (N1) 0.9094 0.9095 0.9097 

16°Be (N2) 0.9037 0.9039 0.9047 

18°Be (N3) 0.9018 0.9018 0.9020 
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c. Hasil Uji Lanjut 

UJI BNT Konsentrasi NaOH  5% 

NOTASI Perlakuan RATA-RATA BNT 5% 
C N1 0.9095 

0.0006 B N2 0.9041 
A N3 0.9019 
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Lampiran  10. Data Rata-Rata Bilangan Penyabunan dan Hasil An alisa 
Keragaman 

 

a. Data Rata-Rata Bilangan Penyabunan 

KONSENTRASI Bilangan penyabunan Analisa 

ALB Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

 

14°Be (N1) 

3% (A1) 194.1721 194.3723 194.5671 

4% (A2) 194.9872 194.8761 194.9812 

5% (A3) 194.9621 194.6211 194.5672 

 

16°Be (N2) 

3% (A1) 193.1256 195.7619 196.3813 

4% (A2) 195.7691 195.7623 196.5311 

5% (A3) 197.7691 196.8723 197.2186 

 

18°Be (N3) 

3% (A1) 198.0527 199.8732 198.6721 

4% (A2) 198.6723 198.5491 199.6823 

5% (A3) 200.7619 199.5991 199.2751 

 

Konsentrasi Basa 
NaOH °Be (N)   

Kadar Penyabunan mg KOH/g (A) 
3% ± 0.05 4% ± 0.05 5% ± 0.05 

14°Be (N1) 194.3705 194.9482 194.7168 

16°Be (N2) 195.0896 196.0208 197.2867 

18°Be (N3) 198.8660 198.9679 199.8787 
 

b. Analisa Sidik Ragam 

Sb. 
Variasi db JK RK F hitung 

f 
tabel 
0.01 

f tabel 
0.05 

Ulangan  2 0.725 0.362 0.03197 6.23 3.63 
Perlakuan  8 107.291 13.411 1.18291 3.89 2.59 

N 2 97.622 48.811 4.30522 6.23 3.63 
A 2 6.341 3.171 0.27966 6.23 3.63 

N X A 4 3.328 0.832 0.07338 4.77 3.01 
Error 16 181.402 11.338    
Total  26 289.419     
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c. Hasil Uji Lanjut 

UJI BNT Konsentrasi NaOH  5% 

Notasi Perlakuan RATA-RATA BNT 5% 
A N1 194.6785 

3.3650 B N2 196.1324 
C N3 199.2375 
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Lampiran 11. Data Rata-Rata Rendemen dan Hasil Anal isa Keragaman 

 

a. Data Rata-Rata Rendemen 

KONSENTRASI RENDEMEN % 

ALB Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

  14°Be (N1) 

3% (A1) 75.3129 75.1245 74.9127 

4% (A2) 74.8719 74.7193 75.6732 

5% (A3) 72.5618 72.6128 72.1428 

  16°Be (N2) 

3% (A1) 74.9164 74.7719 73.9159 

4% (A2) 73.5192 73.5567 74.2391 

5% (A3) 72.1628 71.7129 72.3417 

  18°Be (N3) 

3% (A1) 69.7914 71.0415 71.5067 

4% (A2) 70.4931 72.1191 72.3481 

5% (A3) 71.2341 71.5711 71.8711 

 

b. Analisa Sidik Ragam 

Sb. 
Variasi db JK RK F hitung 

f 
tabel 
0.01 

f tabel 
0.05 

Ulangan 2 0.936 0.468 1.577 6.23 3.63 
Perlakuan  8 65.358 8.170 27.529 3.89 2.59 

N 2 40.259 20.130 67.830 6.23 3.63 
A 2 12.921 6.461 21.770 6.23 3.63 

N X A 4 12.177 3.044 10.258 4.77 3.01 
Error 16 4.748 0.297    
Total 26 71.042     

 

Konsentrasi Basa 
NaOH °Be (N)   

Rendemen % (A) 

3% ± 0.05 4% ± 0.05 5% ± 0.05 

14°Be (N1) 75.1167 75.0881 72.4391 

16°Be (N2) 74.5347 73.7717 72.0725 

18°Be (N3) 70.7799 71.6534 71.5588 
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c. Hasil Uji Lanjut 

UJI BNT Konsentrasi NaOH  5% 
Notasi Perlakuan RATA-RATA BNT 5% 

C N1 74.2147 
0.5444 B N2 73.4596 

A N3 71.3307 
 

 

 

UJI BNT FFA 5 % 

Notasi Perlakuan RATA-RATA BNT 5% 

C A1 73.4771 
0.5444 B A2 73.5044 

A A3 72.0235 
 

UJI DMRT 

Perlakuan Urutan Notasi 

N3A1 70.7799 A 

N3A3 71.5588 AB 

N3A2 71.6534 ABC 

N2A3 72.0725 BC 

N1A3 72.4391 BC 

N2A2 73.7717 C 

N2A1 74.5347 D 

N1A2 75.0881 E 

N1A1 75.1167 E 
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Lampiran 12. Perhitungan Nilai Refining Factor  

 

 

Refining factor = 
����������	
�
��	(%)

����	�����	�����	�����	������	(%)
 

 

1. Asam lemak bebas = 2.957% 

a. Rendemen akhir dengan NaoH 14°Be = 75.1167% 

• Rf = (100-75.1167) / 2.957 = 8.4150 

b. Rendemen akhir dengan NaoH 16°Be = 74.5347% 

• Rf = (100-74.5347) / 2.957 = 8.6119 

c. Rendemen akhir dengan NaoH 18°Be = 70.7799% 

• Rf = (100-70.7799) / 2.957 = 9.8817 

 

2. Asam lemak bebas = 4.121% 

a. Rendemen akhir dengan NaoH 14°Be = 75.0881% 

• Rf = (100-75.0881) / 4.121 = 6.0451 

b. Rendemen akhir dengan NaoH 16°Be = 73.7717% 

• Rf = (100-73.7717) / 4.121 = 6.3646 

c. Rendemen akhir dengan NaoH 18°Be = 71.6534% 

• Rf = (100-71.6534) / 4.121 = 6.8786 

 

3. Asam lemak bebas = 5.052% 

a. Rendemen akhir dengan NaoH 14°Be = 72.4391% 

• Rf = (100-72.4391) / 5.052 = 5.4554 

b. Rendemen akhir dengan NaoH 16°Be = 72.0725% 
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• Rf = (100-72.0725) / 5.052 = 5.5280 

c. Rendemen akhir dengan NaoH 18°Be = 71.5588% 

• Rf = (100-71.5588) / 5.052 = 5.6297 
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Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

Gambar 1.  (a). CPO kadar ALB 5.052 % (b). CPO kadar ALB 4.121% (c). CPO 
kadar ALB 2.957% 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)        (b)                                            (c) 

Gambar 2 . (a) Proses Netralisasi (b) Fase Sabun dan Fase Minyak (c) Padatan 
Sabun 
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 (a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( c ) 

Gambar 3 :  (a) Hasil netralisasi dari ALB CPO 2.957% (b) Hasil netralisasi dari ALB 
CPO 4.121% (c) Hasil netralisasi dari ALB CPO 5.052% 




