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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis ) merupakan komoditi yang ketersediaannya 

sangat banyak, tercatat berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2011 dari Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian, luas areal kelapa sawit di Indonesia cenderung 

meningkat selama tahun 2000-2011. Perkebunan Besar Swasta (PBS) 

mendominasi luas areal kelapa sawit, diikuti oleh Perkebunan Rakyat (PR) dan 

Perkebunan Besar Negara (PBN). Tahun 2011 luas areal kelapa sawit mencapai 

8,91 juta ha, dengan rincian luas areal PBS sebesar 4,65 juta ha (52,22%), luas 

areal PR sebesar 3,62 juta ha (40,64%) dan luas areal PBN sebesar 0.64 juta ha 

(7,15%) penyebarannya hampir menyeluruh terdapat di pulau Kalimantan, 

Sumatra dan beberapa kawasan di pulau Irian Jaya. Kelapa sawit merupakan 

bahan baku dalam pengolahan Crude Palm Oil (CPO) (Nurhasanah,2006). 

Kualitas minyak kelapa sawit atau CPO dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu : kadar Asam Lemak Bebas (ALB), kadar air, dan kadar kotoran. Kadar ALB 

terbentuk akibat adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Reaksi ini akan dipercepat 

dengan adanya faktor – faktor panas, air, keasaman, dan katalis oleh enzim 

lipase. Kelapa sawit pada saat pasca panen mengalami penurunan kadar 

trigliserida sebagai akibat dari proses hidrolisa lemak oleh enzim lipase menjadi 

gliserol dan ALB. Pada saat menunggu proses pengolahan menjadi CPO, 

kandungan minyak pada buah sawit mengalami penurunan rendemen yang 

signifikan (Ketaren, 2005). 

Lamanya penundaan kelapa sawit yang berada di pengepul yang nantinya 

akan dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menyebabkan kenaikan ALB, selain itu 

kendala yang terjadi di PKS yaitu kapasitas pabrik yang kurang besar yaitu 70 

ton/jam dimana jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya buah yang 

diterima PKS setiap harinya. Hal tersebut menyebabkan buah mengalami 

penundaan kembali yang mengakibatkan kadar ALB tinggi (Fauzi, 2006). 

Pahan (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempercepat 

pembentukan ALB setelah tandan dipotong dan sebelum direbus yaitu banyak 

buah yang rusak, banyak buah yang lepas (memberondol), lamanya 

pengangkutan, tingkat kematangan buah, dan pengumpulan buah yang tertunda. 

Pembentukan ALB juga dapat terjadi oleh adanya mikroorganisme pada keadaan 
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lembab dan kotor (Pahan, 2006). Mikroorganisme yang dapat menghasilkan 

lipase antara lain jamur (Aspergillus niger, Geotrichum candidum , Mucor, 

Penicillium cyclopium, Rhizopus delemar), bakteri (Pseudomonas fluoresens, 

Staphylococcus sp.), dan khamir (Candida rugosa, Candidacurvata, dan 

Saccharomyces carlbergiensis (Anggirasti, 2008 dan Kristanti, 2001). 

Kalium Sorbat sangat efektif sebagai penghambat pertumbuhan kapang 

dan bakteri dengan cara menghambat pertumbuhan dan reproduksinya serta 

tidak ditujukan untuk membunuh. Beberapa spesies kapang yang dapat 

dihambat adalah Penicillum, Aspergilus dan Mucor (Maga and Anthony, 1995), 

sedangkan spesies bakteri adalah Lactobacillus, Salmonella, Staphycoccus dan  

Streptococcus (Branen and Davidson,1993 ).  

Natrium Benzoat merupakan suatu bahan kimia yang tidak berbau, 

berwarna putih dan dapat berbentuk kristal, tepung, bersifat irritant. Penggunaan 

Natrium Benzoat dimaksudkan untuk mencegah khamir dan bakteri. Natrium 

Benzoat dapat mengganggu permeabilitas membran sel (Branen and 

Davidson,1993 ). Oleh karena itu penelitian ini akan dikaji tentang konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat pada tandan buah sawit untuk menghambat 

proses hidrolisa minyak penyebab kenaikan ALB sebelum pengolahan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kelapa sawit mudah mengalami kerusakan pada pasca panen dan 

sampai saat ini belum ditangani secara kimia maupun secara fisik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat serta interaksi 

antara kedua bahan tersebut terhadap mutu Crude Palm Oil (CPO).  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan suatu metode alternatif untuk 

menghambat proses hidrolisa lemak pada kelapa sawit yang rentan mengalami 

kenaikan ALB selama  penundaan. 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat dapat mempengaruhi mutu 

Crude Palm Oil (CPO) dan adanya interaksi dari kedua bahan tersebut. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buah Kelapa Sawit 

 

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dapat menghasilkan minyak, selain 

kelapa, kacang-kacangan dan jagung. Dalam perkembangannya melalui salah 

satu produknya yaitu minyak sawit, kelapa sawit memiliki peranan penting antara 

lain (Sastrosayono, 2003): 

a. Mampu mengganti kelapa sebagai sumber bahan baku mentah bagi industri 

pangan maupun non-pangan dalam negeri.  

b. Ditetapkan sebagai primadona ekspor non-migas Indonesia yang sangat 

dinanti-nantikan sumbangsihnya bagi pemasukan devisa.  

Buah kelapa sawit terbentuk dari bunga betina yang diserbuki bunga 

jantan. Oleh karena itu, masing-masing buah akan tetap menempel pada spiklet-

spiklet (manggar) bunga betina. Tandan bunga betina yang telah menjadi buah 

disebut tandan buah kelapa sawit atau tandan buah segar (TBS). Setiap TBS 

pada tanaman dewasa umumnya terdiri dari 1.000 – 2.000 buah (Risza, 2004).  

Setiap buah berdiameter 1,5 – 3 cm. Berat setiap butir buah adalah 10 – 30 

gram, sehingga satu TBS pada tanaman dewasa beratnya mencapai 10 – 40 kg. 

Pada umur 3 tahun atau saat tanaman berbuah untuk pertama kali, berat TBS 

adalah 3 – 6 kg, dan meningkat sejalan dengan pertambahan umur tanaman. 

Buah kelapa sawit yang telah terlepas atau terpisah dari tandannya, dalam istilah 

umum perkebunan kelapa sawit disebut brondol atau brondolan (Risza, 2004). 

Menurut Pahan (2008),  buah kelapa sawit mempunyai bagian perikarp dan 

biji. Berikut keterangan mengenai bagian-bagian buah kelapa sawit: 

1. Perikarp 

Perikarp memenuhi sekitar 80% bagian dari kelapa sawit. Kandungan 

minyak pada perikarp ini mencapai 34%-40%. Pada bagian perikarp, dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Eksokarp, yaitu kulit terluar yang keras, berwarna kemerahan dan licin. 

b. Mesokarp, yaitu daging buah yang berserabut yang terdiri dari tenunan-

tenunan serat kasar dan mengandung  minyak dengan rendemen paling 

tinggi pada saat buah masak. 
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2. Biji 

Pada bagian biji, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Endokarp, yaitu tempurung buah kelapa sawit yang merupakan cangkang 

pelindung inti. Pada saat buah masih muda, tekstur endokarp masih lunak 

dan berwarna putih. Dan ketika buah sudah masak,tekstur endokarp 

menjadi lebih keras dan berwarna hitam 

b. Kernel, yaitu inti buah kelapa sawit yang mengandung minyak Palm 

Kernel Oil (PKO), berwarna jernih dan bermutu tinggi. 

c. Lembaga atau embrio. 

 

 

Gambar 2.1. Penampang Buah Kelapa Sawit(Pahan, 2008) 

 

Minyak sawit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu minyak sawit yang 

berasal dari daging buah sawit yang bersabut ( Crude Palm Oil), minyak inti sawit 

(Palm Kernel Oil). Berikut komposisi tiap 100 gr buah kelapa sawit pada Tabel 

2.1. 

 

Tabel 2.1. Komposisi 100 gram Buah Kelapa Sawit 

Komposisi  Kuantitas 

Total Karbohidrat 12.5 gr 
Protein 1.9 gr 
Lemak 58.4 gr 
Serat 3.2 gr 
Abu 1.0 gr 

(Pahan, 2008) 
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2.2 Kerusakan Pasca Panen 

Kerusakan pasca panen yang sering terjadi pada buah kelapa sawit adalah 

perubahan karakteristik fisik dan kimiawi yang tidak diinginkan atau adanya 

penyimpangan dari karakteristik normal. Kerusakan pangan juga dapat diartikan 

sebagai penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal 

oleh panca indera atau parameter lain yang biasa digunakan oleh manusia. 

Beberapa bahan dianggap bila telah menunjukan penyimpangan konsistensi 

kental menjadi encer,maka itu menandakan kerusakan (Kirk, 1964).  

 

2.2.1 Kerusakan Fisik  

 

Kerusakan fisik pada kelapa sawit terjadi pada saat pemanenan, 

pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. Kerusakan pada pemanenan 

diakibatkan karena adanya benturan yang terjadi pada buah kelapa sawit. 

Benturan terjadi ketika buah kelapa sawit jatuh akibat tingginya pohon kelapa 

sawit. Pemanenan dapat dilkukan menggunakan beberapa alat yaitu kampak, 

dodos dan egrek (Pahan, 2008).  

Pada saat pengumpulan buah kelapa sawit juga mengalami luka akibat 

pengambilan buah kelapa sawit menggunakan alat yang runcing dan 

menancapkannya pada buah kelapa sawit. Selain itu pada saat pengangkutan ke 

dalam truk dilakukan dengan cara melemparkan buah kelapa sawit hal ini akan 

memperparah luka fisik yang terjadi pada buah kelapa sawit. Sedangkan pada 

proses pengolahan, buah kelapa sawit mengalam luka fisik ketika berada di 

loading ramp, yaitu tempat penampungan sementara sebelum buah kelapa sawit 

masuk ke dalam lori (Pahan, 2008). Berikut ini adalah gambar penyebab buah 

kelapa sawit mengalami rusak secara fisik.  

  

(a)                                 (b)   (c)    (d) 

Gambar 2.2 (a) buah kelapa sawit segar; (b) pemanenan; (c) pengangkutan;  (d) 

pengumpulan di loading ramp (Pahan, 2008) 

 



6 
 

2.2.2 Kerusakan Mikrobiologis 

 

Kerusakan lemak dan minyak menurunkan nilai gizi serta menyebabkan 

penyimpangan rasa dan bau pada lemak yang bersangkutan. Setiap jenis 

kerusakan lemak pada pokoknya disebabkan oleh suatu perubahan kimia 

tertentu yang dipercepat oleh faktor-faktor lain (Winarno, 1997). Kerusakan yang 

terjadi pada minyak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :  

 

1. Aksi enzim  

Bahan yang mengandung minyak (lemak) mengandung enzim yang dapat 

menghidrolisis. Jika organisme dalam keadaan hidup, enzim dalam keadaan 

tidak aktif. Sedangkan jika organisme telah mati, maka koordinasi antarsel akan 

rusak sehingga enzim akan bekerja dan merusak minyak. Indikasi dari aktivitas 

enzim dapat diketahui dengan mengukur kenaikan bilangan asam. Adanya 

aktivitas enzim akan menghidrolisis minyak sehingga menghasilkan ALB dan 

gliserol. Kandungan ALB yang tinggi akan menghasilkan bau tengik dan rasa 

yang tidak enak (Natalia, 2004).  

Enzim yang ada dalam bahan pangan dapat berasal dari mikroba atau 

memang sudah ada pada bahan pangan tersebut secara normal. Adanya enzim 

memungkinkan terjadinya reaksi – reaksi biokimia dengan lebih cepat tergantung 

dari macan enzim yang ada, dan dapat mengakibatkan bermacam – macam 

perubahan pada komposisi bahan. Enzim yang terdapat pada buah kelapa sawit 

yaitu enzim lipase yang menghidrolisis gliserida menjadi gliserol dan asam lemak 

(Susanto, dkk, 1999). 

Enzim lipase adalah enzim yang berfungsi untuk mengkatalis proses 

hidrolisis trigliserida yang terdapat pada minyak nabati. Minyak biji-bijian terdapat 

pada bagian sel yang disebut dengan badan lipid (oleosom, spherosom), 

sedangkan lipase terdapat pada membran badan lipid (Borgstrom dan Brockman, 

1984). Pada saat organisme mati, membran sel menjadi rusak sehingga lipase 

bercampur dengan minyak sebagai substrat. Lipase mulai bekerja dan merusak 

molekul minyak (Ketaren, 1986).  

Lipase didefinisikan sebagai glycerol ester hidrolase (EC.3.1.1.3) yang 

dapat mengkatalis hidrolisis tri, di, dan monogliserida pada antarfasa minyak-

air.Terdispersinya substrat dalam air merupakan prasyarat untuk lipase 

agardapat menghidrolisis. Pengurangan kadar air dalam campuran reaksi 
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memungkinkan lipase untuk melakukan reaksi interesterifikasi lemak dan minyak 

(Wang et al., 1998). Lipase mempunyai spesifitas lokasi kerja atau posisi ester. 

Ester yang terletak pada bagian luar molekul trigliserida, yaitu alkohol primer 

akan lebih dahulu dipecah, kemudian alkohol sekundernya yaitu ester posisi 

tengah (Fauzi, Y,2006). 

Kerja enzim dapat dihambat oleh suatu zat dan kondisi. Asam, basa, 

garam, panas, alkohol, logam berat, dan agen pereduksi dapat menghambat 

kerja enzim (Ophardt, 2003). Penambahan ion logam Fe dapat menyebabkan 

aktivitas lipase menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi (Nurhasanah, 

2006).  

Pada umumnya, enzim terdenaturasi pada suhu di atas 60oC (Poedjiadi, 

1994). Seperti protein lainnya, enzim dapat terdenaturasi pada suhu tertentu, 

perilaku kimia, dan kondisi ekstrim lainnya. Apabila terjadi proses denaturasi, 

maka bagian aktif enzim akan terganggu dan dengan demikian konsentrasi 

efektif enzim menjadi berkurang dan reaksinya pun akan menurun. Dengan 

demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas 

bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. (Poedjiadi, 

1994).Pada pengolahan sawit, inaktivasi lipase dilakukan dengan cara 

perebusan dengan uap pada suhu sekitar 135oC dan tekanan 2,0-2,8 kg/cm2 

selama 80-90 menit (Pahan, 2008). 

ALB juga dapat menyebabkan warna gelap pada minyak (lemak) dan 

proses pengkaratan logam. Untuk mengurangi aktivitas enzim ini, bisa 

diusahakan dengan penyimpanan minyak pada kondisi panas, minimal 50°C 

Nurhasanah, 2006).  

 

2. Aksi mikroba 

Kerusakan minyak oleh mikroba (jamur, ragi, dan bakteri) biasanya terjadi 

jika masih terdapat dalam jaringan. Namun, minyak yang telah dimurnikan pun 

masih mengandung mikroba yang berjumlah maksimum 10 organisme setiap 

gramnya. Dalam hal ini, minyak dapat dikatakan steril. Kerusakan yang dapat 

ditimbulkan oleh mikroba antara lain produksi ALB, bau sabun, bau tengik, dan 

perubahan warna minyak (Tagoe, 2012).  

Bahan pangan berlemak dengan kadar gula yang tinggi lebih mudah 

ditumbuhi ragi dibandingkan dengan bakteri. Ragi tersebut juga dapat tumbuh 

dalam larutan garam, asam, dan pada bahan berkadar air rendah. Bakteri juga 



8 
 

dapat menyerang bahan pangan. Namun, sebagian besar aktivitasnya terhambat 

dalam suasana asam, media bertekanan osmotik rendah, dan suhu rendah 

(Ketaren, 2008). 

Pembentukan ALB juga dapat terjadi oleh adanya mikroorganisme pada 

keadaan lembab dan kotor (Pahan, 2006). Mikroorganisme yang dapat 

menghasilkan lipase antara lain jamur (Aspergillus niger, Geotrichum candidum , 

Mucor, Penicillium cyclopium,Rhizopus delemar, dan Fusarium oxysporum), 

bakteri (Pseudomonas fluoresens,Chromobacterium viscosum, Staphylococcus 

sp. (Staphylococcus aureus, S.hyicus, S. Carnosus), Bacillus, Moraxella, 

Pseudomonas cepacia, dan Propionibacterium), dan khamir (Candida rugosa, 

Candida cylindracea, Candidacurvata, dan Saccharomyces carlbergiensis, 

Candida paralipolytica dan Saccharomycopsis lipolytica) (Anggirasti, 2008 dan 

Kristanti, 2001). 

 

2.2.3 Kerusakan Kimia 

 

Ada 2 reaksi kimia yang berperan dalam proses ketengikan/kerusakan 

minyak tersebut, yaitu : 

 

1. Hidrolisa 

Menurut Susanto (1999), 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. 

Kecepatan reaksi hidrolisa pada minyak dan lemak dipengaruhi oleh 

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

dan tekanan (Natalia, 2004). Semakin tinggi kandungan air dalam bahan pangan, 

semakin cepat proses hidrolisa berlangsung, sehingga terjadi akumulasi asam 

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

lemak adalah sebagai berikut : 

  O 

H2C─O─C─R1       H2C─OH 

             O            Enzim lipase        O 

 HC─O─C─R2 +  3H2O   HC─OH   +  R─C─OH 

  O 3  

H2C─O─C─R3       H2C─OH 

trigliserida      gliserol  asam lemak 

 

               Gambar 2. 3 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 (Ketaren,2008).  

 

2. Oksidasi 

 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). 

 Hidroperoksida 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 polimer (Penfield and Champbell, 1990). Hui (2007), menyebutkan 

mekanisme 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* 
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Pada tahap ini, radikal bebas yang terbentuk akan bereaksi dengan 

oksigen di udara membentuk radikal bebas peroksida dan dapat mengambil 1 

atom hydrogen 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 (Hui, 2007). 

 

2.3 Natrium Benzoat 

 

Natrium Benzoat termasuk salah satu bahan pengawet yang diperjual 

belikan dipasaran bebas dan lebih dikenal dengan istilah anti basi. Natrium 

Benzoat disebut juga benzene carboxylic atau fenil formil acid. Rumus umumnya 

NaC7H5O2. Asam benzoat merupakan padatan berupa kristal putih yang umum 

digunakan sebagai antimikroba. Asam benzoat dan garam-garamnya dan 

derivat-derivatnya adalah suatu kelompok zat pengawet kimia yang sudah 

digunakan secara luas dan sering digunakan pada makanan yang asam 

(Winarno,1997).  

 

Tabel 2.2 Spesifikasi Natrium Benzoat 

Komponen Kandungan 

Berat Molekul 144,11 g/mol 
pH 2,5-4,0 
Kelarutan 61,2 gr (25oC) 
Bentuk Kristal putih 

(Tranggono, 1989) 

Bahan pengawet benzoat digunakan untuk mencegah pertumbuhan dan 

membunuh berbagai mikroorganisme seperti khamir, dan bakteri. Pengawet ini 

sangat cocok digunakan untuk bahan makanan yang bersifat asam atau memiliki 
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pH rendah. Benzoat paling efektif pada pH 2.5-4.0. Mekanisme penghambatan 

mikroba oleh benzoat yaitu mengganggu permeabilitas membran sel, struktur 

sistem genetik mikroba dan mengganggu enzim intraseluler (Branen, et. al dalam 

Siaka,2009). Benzoat yang umumnya digunakan adalah benzoat dalam bentuk 

garamnya karena lebih mudah larut dibanding dengan asamnya. Dalam bahan 

pangan,garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif yaitu bentuk asam benzoat 

yang tidak terdisosiasi (Cahyadi, 2008). 

Sedangkan menurut ( Eka, 2009 ) untuk jem, jeli, acar ketimun dalam botol, 

margarin, padatan sari nanas, saus tomat dan makanan lainnya, batas 

penggunaan maksimum asam dan natrium benzoat adalah 1 g/kg. Nilai ADI 

asam benzoat dan garamnya adalah 0-5 mg/kg bobot badan (Samelis and Sofos, 

2003). Di Indonesia, penggunaan Natrium Benzoat telah diatur dalam SNI 01-

0222-1995 tentang Bahan Tambahan Makanan yang kadarnya berkisar dari 

0.06%-0.1%. 

Menurut Branen, A. L. (1993), Natrium Benzoat bekerja dengan cara 

merusak dinding sel atau membran sel. Hal ini akan mengakibatkan 

permeabilitas dari sel akan terganggu. Sehingga dinding sel tidak dapat 

menyaring zat-zat yang keluar masuk. Efek anti mikrobial natrium benzoat dalam 

medianya disebabkan karena bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi 

terdifusi secara bebas melalui membran sel dan terionisasi dalam sel 

menghasilkan ion hidrogen yang akan menambah keasaman protoplasma 

sehingga menyebabkan terjadinya denaturasi protein enzim yang akan 

mengakibatkan terganggunya proses metabolisme mikroba. Karena metabolisme 

tidak berlangsung, akibatnya mikroba akan mati. 

 

2.4 Kalium Sorbat 

 

Kalium Sorbat atau dengan nama lainnya Kalium Sorbat merupakan 

golongan dari asam lemak tak jenuh yang berantai panjang serta zat antibakteria 

mempunyai keuntungan tidak berbau dan tidak berasa sampai tingkat 

penggunaan 0,3% (Maga and Anthony, 1995). 

Kalium Sorbat mampu menghambat berbagai jenis kapang, khamir dan 

bakteri dengan cara menghambat pertumbuhan dan reproduksinya serta tidak 

ditujukan untuk membunuh. Beberapa kapang yang dapat dihambat Kalium 
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Sorbat adalah Penicillium, Aspergillus dan Mucor, sedangkan spesies bakteri 

adalah Lactobacillus, Salmonella, Staphylococcus (Branen and Davidson,1993). 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi Kalium Sorbat 

Bentuk Granula Putih Bubuk Granula Putih 

Aldehid 0.1% 0.1% 
Timah 5 ppm 5 ppm 
Merkuri 1 ppm 1 ppm 
Arsen 3 ppm 3 ppm 
Susut Pengeringan 1.0% 0.14% 

(Tranggono,1990) 

Adapun sifat dari Kalium Sorbat yaitu : 

Tabel 2.4 Sifat Sorbat 

 Asam Sorbat Kalium Sorbat 

BM 112.13 150.22 

Kelarutan 0.16 g/ 100 g air 138 g/ 100 g air 

 13 g/ 100 g etanol 54 g/ 100 g larutan 
NaCl 10% 

(Wisnu, 2006), 

Menurut Rushing and Senn (1963), Kalium Sorbat hingga konsentrasi 0,1% 

dapat menurunkan aktivitas kerja mikroba yang terdapat secara alami pada 

campuran buah jeruk dan anggur yaitu Lactobacillus brevis, Lactobacillus 

plantarum, Leuconostoc dextranicum, dan Leuconosstoc mesenteroides, serta 

kapang putih dan kapang merah muda dengan semakin menurunnya pH hingga 

3,5. Kombinasi Kalium Sorbat dan asam dehydroasetat efektif menghambat jenis 

kapang, sedangkan kombinasi benzoat dan sorbat sangat efektif menghambat 

jenis kapang dan bakteri. 

Mekanisme penghambatan mikroba oleh asam sorbat adalah mencegah 

kerja enzim dehidrogenase terhadap asam lemak. Struktur α-diena pada asam 

sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak oleh enzim tersebut (Winarno 

1997). Nilai ADI dari pengawet Kalium Sorbat adalah 0-25 mg/kg bobot badan  

(Samelis and Sofos, 2003). Secara luas penggunaan Kalium Sorbat digunakan 

pada 250 ppm sampai 1000 ppm di produk yoghurt, roti, kue, adonan, topping, 

minuman, margarine, salad, produk fermentasi, ikan, permen, mayones 

(FDA,2002). Kalium Sorbat bekerja efektif sampai pH di atas 6.5 tetapi 

efektifitasnya meningkat dengan menurunnya pH 
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Menurut Maga and Anthony (1995) sifat antimikroba sorbat adalah mampu 

menginaktivasi enzim metabolisme dalam sel mikroba seperti enolase dan laktat 

dehidrogenase. Selain itu juga berpengaruh terhadap kerja enzim pada siklus 

asam sitrat. Asam sorbat dapat membentuk ikatan dengan gugus –H pada enzim 

sehingga enzim menjadi inaktif. Selain menginaktifkan kerja enzim, sorbat juga 

bisa merusak dinding sel. Mekanisme pengrusakan dinding sel oleh sorbat 

adalah sorbat harus masuk terlebih dahulu ke sel. Pada pH 3,15 sebanyak 40% 

asam sorbat masuk ke dalam sel sedangkan pada pH netral yang masuk hanya 

1%. Dari jumlah yang masuk ke sel, bagian yang tidak terdisosiasilah yang akan 

berperan sebagai anti mikroba walaupun yang terdisosiasi juga masih bersifat 

antimikrobial tapi hanya 1/100. 

 

2.5 Crude Palm Oil (CPO) 

 

Sebagai minyak atau lemak, minyak sawit adalah suatu trigliserida, yaitu 

senyawa gliserol dengan asam lemak.Sesuai dengan bentuk bangun rantai asam 

lemaknya.Minyak sawit termasuk golongan minyak asam oleat-linoleat. Minyak 

sawit berwarna merah jingga karena kandungan karotenoida (terutama -

karoten), berkonsistensi setengah pada suhu kamar (konsistensi dan titik lebur 

banyak ditentukan oleh kadar Asam Lemak Bebas (ALB) dan dalam keadaan 

segar dan kadar ALB yang rendah, bau dan rasanya cukup enak (Muchtadi, dkk, 

2010). 

 

2.5.1 Komposisi Crude Palm Oil (CPO) 

 

Komponen penyusun CPO terdiri dari trigliserida dan non trigliserida. 

Asam-asam lemak penyusun trigliserida terdiri dari asam lemak jenuh dan asam 

lemak tak jenuh (Lubis, 1992). 

 

Tabel 2.5 Komponen Asam Lemak  

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

Miristik 0.5-0.8 0.4-0.8 1.2-2.4 
Palmitik 46-51 46-50 41-43 
Stearik 2-4 2-4 4-6 
Oleik 40-42 38-42 38-40 
Linoleik 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 (Lubis, 1992). 

 

Tabel 2.6 Kandungan Minor CPO 

Komponen Jumlah 

Karoten (ppm) 500 – 700 
Tokoferol (ppm) 400 – 600 
Sterol (ppm) Mendekati 300 
Phospatoda (ppm) 500 
Besi (Fe) (ppm) 10 
Tembaga (Cu) (ppm) 0,5 
Air (%) 0,07 – 0,18 
Kotoran (%) 0,01 

(Sumber : Ketaren, 1986) 

 

2.5.2 Standar Mutu Crude Palm Oil (CPO) 

  

Mutu minyak kelapa sawit bisa diukur dengan angka-angka dari minyak 

sawit itu sendiri.Mutu minyak kelapa sawit yang baik mempunyai kadar air kurang 

0,1 persen dan kadar kotoran lebih kecil dari 0,01 persen, kandungan asam 

lemak bebas serendah mungkin (kurang lebih 2 persen), bilangan peroksida 

dibawah 2, bebas dari warna merah dan kuning (harus berwarna pucat) tidak 

berwarna hijau, jernih dan kandungan logam berat serendah mungkin atau bebas 

dari ion logam (Ketaren, 2008). Mutu minyak sawit juga dipengaruhi oleh kadar 

asam lemak bebasnya, karena jika kadar asam lemaknya bebasnya tinggi, 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 (Pasaribu, 2004):  

- Kadar air dalam CPO.  

- Enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam CPO tersebut.  

Kadar air dapat mengakibatkan naiknya kadar asam lemak bebas karena 

air pada CPO dapat menyebabkan terjadinya hidrolisa pada trigliserida dengan 

bantuan enzim lipase dalam CPO tersebut. Reaksi hidrolisa dapat menyebabkan 

kerusakan minyak atau lemak, hal ini terjadi karena terdapatnya sejumlah air 
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dalam minyak atau lemak tersebut, reaksi ini akan mengakibatkan ketengikan 

pada minyak. (Ketaren, 2005). 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2901-2006 mengenai 

mutu minyak kelapa sawit diperoleh keterangan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.7 Standar Mutu Crude Palm Oil 

No. Karakteristik Batasan (%) 

1 Kadar Asam Lemak Bebas < 5,00 
2 Kadar  Air <0,50 
3 Kadar Kotoran <0,02 

(SNI 01-2901-2006, Crude Palm Oil) 

Berikut ini adalah pengertian dari beberapa karakteristik mutu Crude Palm 

Oil (CPO) (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2003) : 

a. Asam Lemak bebas (ALB) adalah asam yang dibebaskan pada hidrolisis 

asam. ALB tinggi adalah suatu ukuran tentang ketidakberesan dalam panen 

dan pengolahan. 

b. Kadar air adalah bahan yang menguap yang terdapat dalam minyak sawit 

pada pemanasan 1050C. Kadar air tinggi di atas 0,1 % membantu hidrolisis. 

c. Kadar  kotoran adalah bahan-bahan tak larut dalam minyak, yang dapat 

disaring setelah minyak dilarutkan dalam suatu pelarut pada kepekatan 10%. 

 

2.5.3 Asam Lemak Bebas (ALB) 

 

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 (fartially hidrolized) oleh enzim lipase 

yang banyak terdapat di dalam jaringan buah sawit. Pada waktu pertumbuhan 

dan perkembangan buah, lipase berperan di dalam sintesa gliserida dari asam 

lemak dan gliserol. Akan tetapi apabila fat tadi berhubungan dengan air dan di 

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

yang menghasilkan asam lemak bebas sehingga menurunkan kualitas minyak 

sawit (Mangoensoekarjo, 2007). 

Asam lemak bebas (ALB) dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam 

minyak sawit sangat merugikan. Tingginya ALB ini mengakibatkan rendemen 

minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya 

asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan kadar ALB ini disebabkan 
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adanya reaksi hidrolisis pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa miyak sawit adalah 

gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor – faktor 

panas, air, keasaman, dan katalis oleh enzim lipase (Pahan, 2008). 

Terjadinya peningkatan kandungan asam lemak dalam mesokarp kelapa 

sawit menunjukkan bahwa proses hidrolisis CPO dapat berlangsung secara 

alamiah. Beberapa hasil penelitian telah membuktikan bahwa hidrolisis minyak 

menjadi asam lemak dapat terjadi pada temperatur dan tekanan rendah karena 

adanya enzim lipase. Hartley (1988) menyatakan keberadaan lipase endogen 

yang sangat aktif dalam kelapa sawit. Sedangkan menurut Abigor dkk. (1985), 

lipase aktif terdapat dalam mesokarp buah sawit dengan temperatur optimal 

30
o

C dan pH optimal 4,5. Mohankumar dkk. (1990) menyatakan bahwa lipase 

terdapat di luar sel penahan minyak pada mesokarp buah sawit.  

Menurut Henderson dan Osborn (1991), produksi asam lemak bebas pada 

buah matang dikontrol oleh lipase endogen dimana fungsi hidrolisisnya 

teraktivasi bila buahnya dilukai atau tergores. Sedangkan Sambathamurti dkk. 

(1991) juga menyatakan bahwa lipase terdapat di luar sel penahan minyak pada 

mesokarp buah sawit. Bila terjadi pemecahan sel akan terjadi kontak antara 

minyak sawit dan lipase sehingga terjadi hidrolisis minyak sawit menjadi asam 

lemak.  

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang 

relatif tinggi dalam minyak sawit antara lain ( Pahan, 2008 ) : 

a. Pemanenan buah sawit yang tidak tepat waktu. 

b. Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. 

c. Penumpukan buah yang terlalu lama. 

d. Proses hidrolisa selama pemprosesan di pabrik. 

e. Kadar air dalam CPO. 

f. Enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam CPO tersebut. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat Proses Penelitian 

 

Pelaksanaan proses penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pabrik Kelapa 

Sawit (PKS) Gunung Makmur PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) yang terletak di 

Jl. Yusmin Km. 08 Desa Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang, 

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 

2013 hingga September 2013. 

 

3.1.2 Lokasi Analisa Penelitian 

 

 Analisa penelitian dilakukan Pelaksanaan proses penelitian dilaksanakan 

di Laboratorium Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Makmur PT. Karya Makmur 

Bahagia (KMB) yang terletak di Jl. Yusmin Km. 08 Desa Rantau Tampang, 

Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan 

Tengah pada bulan bulan Agustus 2013 hingga September 2013. 

 

3.2 Bahan dan Peralatan 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Proses 

 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah kelapa 

sawit yang didapat dari kebun PT. Karya Makmur Bahagia (KMB). Bahan kimia 

yang digunakan adalah Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat yang di peroleh dari 

toko Makmur Sejati, Malang.  

Alat yang digunakan yaitu oven listrik, botol semprot, timbangan, bola 

hisap, rangkaian sochxlet, alat gelas seperti pipet, tabung reksi, gelas ukur, pipet 

volume. 

 

3.2.2 Bahan dan Peralatan Analisa 

 

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam analisa penelitian yaitu yaitu 

NaOH, alkohol, indikator pp dan pelarut Hexane didapat dari PT. Karya Makmur 

Bahagia, Kalimantan Tengah.  
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Peralatan yang digunakan dalam analisa penelitian yaitu oven listrik, 

timbangan analitik, magnetic stirrer, bola hisap, desikator, alat gelas seperti pipet, 

tabung reksi, gelas ukur, buret, erlenmeyer, spatula kaca, pipet volume, cawan 

petri. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

menggunakan 2 faktor yaitu konsentrasi Natrium Benzoat (1000 ppm, 2000 ppm, 

dan 3000 ppm) dan konsentrasi Kalium Sorbat (1000 ppm, 2000 ppm, 3000 dan 

ppm). Faktor 1 terdiri dari 3 level dan faktor 2 terdiri dari 3 level yang dilakukan 

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 Natrium Benzoat (N) 

Level    : N1 = 1000 ppm 

      N2 = 2000 ppm 

      N3 = 3000 ppm 

 

Faktor 2 : Konsentrasi Kalium Sorbat (P) 

Level  : P1 = 1000 ppm 

 P2 = 2000 ppm 

 P3 = 3000 ppm 

 

Dari perlakuan konsentrasi diatas, didapat sembilan kombinasi yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Rancangan 

Konsentrai 
Kalium Sorbat 

(P) 

Konsentrasi Natrium 
Benzoat (N) 

 

N1 N2 N3 

P1 N1P1 N2P1 N3P1 

P2 N1P2 N2P2 N3P2 

P3 N1P3 N2P3 N3P3 
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Keterangan 

N1P1 =Konsentrasi Natrium benzoat 1000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 1000 

ppm 

N1P2 =Konsentrasi Natrium benzoat 1000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 2000 

ppm 

N1P3 =Konsentrasi Natrium benzoat 1000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 3000 

ppm 

N2P1 =Konsentrasi Natrium benzoat 2000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 1000 

ppm 

N2P2 =Konsentrasi Natrium benzoat 2000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 2000 

ppm 

N2P3 =Konsentrasi Natrium benzoat 2000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 3000 

ppm 

N3P1 =Konsentrasi Natrium benzoat 3000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 1000 

ppm 

N3P2 =Konsentrasi Natrium benzoat 3000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 2000 

ppm 

N3P3 =Konsentrasi Natrium benzoat 3000 ppm: Konsentrasi Kalium Sorbat 3000 

ppm 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian strategi penghambatan kenaikan ALB minyak kelapa sawit 

dengan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat dilaksanakan dalam 6 tahapan 

yaitu: 

1. Pengambilan sampel tandan buah segar dilahan perkebunan kelapa sawit 

2. Pemilihan kelapa sawit secara acak setelah panen 

3. Pemotongan tandan buah sawit 

4. Penundaan buah sawit selama 12 jam 

5. Penyiapan Larutan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat sebanyak 

30ml/konsentrasi  

6. Penyemprotan buah kelapa sawit menggunakan larutan Natrium Benzoat dan 

Kalium Sorbat (penyemprotan) 

7.  Setelah 12 jam ,penundaan dilakukan tiap 4 jam hingga 24 jam 
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8. Melakukan ekstraksi minyak kelapa sawit secara kimiawi menggunakan 

hexane 

9. Melakukan analisis untuk masing – masing perlakuan. 

 

3.5 Pengamatan 

 

Pengamatan yang dilakukan pada kelapa sawit meliputi pengamatan 

terhadap parameter – parameter yaitu : 

a. Analisa Kadar ALB (SNI 01-2901-2006, Crude Palm Oil) 

b. Analisa Kadar Air (SNI 01-2901-2006, Crude Palm Oil) 

c. Analisa Kadar Kotoran (SNI 01-2901-2006, Crude Palm Oil) 

d. Analisa Berat Jenis (SNI 01-2901-2006, Crude Palm Oil) 

e. Analisa Rendemen (SNI 01-2901-2006, Crude Palm Oil) 

 

3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian (Modifikasi Mangoensoekarjo, 2007) 

Larutan Natrium Benzoat 

1000 ppm; 2000 ppm; 3000 ppm 

Dipanen 

Crude Palm Oil (CPO) 

 

Larutan Kalium Sorbat 

1000 ppm; 2000 ppm; 3000 ppm 

 Didiamkan selama tiap 4 jam sekali, hingga 24 jam 
(jam ke 16, 20, 24) 

 

Buah kelapa sawit 

Ditunda selama 12 jam Mengalami peningkatan 

titik kritis ALB 

Analisis kadar ALB 

Analisis Kadar Air 

Analisis Kadar Kotoran 

Analisis Berat Jenis 

Analisa Rendemen 

Disemprot 30 

ml 

Ekstraksi buah sawit dengan 

hexane  

Analisis kadar ALB 

Analisis Kadar Air 

Analisis Kadar Kotoran 

Analisis Berat Jenis 

Analisa Rendemen 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kadar Asam Lemak Bebas (ALB) 

 

Asam Lemak Bebas (ALB) secara alami berada dalam bentuk gliserida. 

Gliserida adalah ester dari asam-asam lemak dengan gliserol dengan nama 

umum fat (lemak). Pada waktu pertumbuhan dan perkembangan buah, lipase 

berperan di dalam sintesa gliserida dari asam lemak dan gliserol (Fauzi, 2006).  

Asam Lemak Bebas (ALB) dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam 

minyak sawit sangat merugikan. Tingginya ALB ini mengakibatkan rendemen 

minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya 

asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan kadar ALB ini disebabkan 

adanya reaksi hidrolisis pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa miyak sawit adalah 

gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor – faktor 

panas, air, keasaman, dan katalis oleh enzim lipase. Semakin lama reaksi 

berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk (Pahan, 2008). 

ALB merupakan parameter utama untuk menentukan kualitas CPO yang 

dihasilkan dari buah kelapa sawit. Kadar ALB tinggi berarti kualitas CPO yang 

dihasilkan rendah, sebaliknya jika kadar ALB rendah mutu CPO yang dihasilkan 

tinggi sehingga nilai jual CPO juga tinggi. Rerata Kadar ALB kelapa sawit yang 

telah disemprot dengan larutan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat pada 

penundaan jam ke–16, ke–20, dan ke–24 menunjukan penurunan. Penurunan ini 

terlihat pada gambar 4.1 dimana semakin tinggi konsentrasi Natrium Benzoat 

dan Kalium Sorbat maka semakin tinggi penghambatan proses hidrolisa lemak 

terhadap kadar ALB kelapa sawit. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan 

hasil perlakuan penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat pada 

penundaan jam ke 16, jam ke 20, jam ke 24. 
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Gambar 4.1 Grafik Rerata Kadar ALB (%) Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke-16 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Rerata Kadar ALB (%) Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat  Jam ke-20 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Rerata Kadar ALB (%) Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke-24 
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Pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 menunjukan kadar ALB kelapa sawit 

terhadap penundaan jam ke–16, ke–20, dan ke–24 dimana analisa ragam 

(Lampiran 2.1) menunjukan bahwa penambahan konsentrasi Natrium Benzoat 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap proses hidrolisa lemak kelapa 

sawit. Demikian juga pada pengaruh penambahan Kalium Sorbat yang 

berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar ALB kelapa sawit penundaan jam 

ke–16, ke–20, dan ke–24. Interaksi dari kedua faktor tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (α=0,05) terhadap kadar ALB kelapa sawit. Rerata kadar ALB kelapa 

sawit akibat penambahan konsentrasi Natrium Benzoat dapat dilihat pada Tabel 

4.1 dan rerata kadar ALB kelapa sawit akibat penambahan konsentrasi Kalium 

Sorbat dapat dilihat dari tabel 4.2. 

 

Tabel 4.1 Rerata Kadar ALB Akibat Konsentrasi Natrium Benzoat 

Konsentrasi Natrium Benzoat (ppm) 
Kadar ALB (%) 

Jam-16 Jam-20 Jam-24 

Kontrol 1,7341 2,3917 2,5912 

1000 0,9052 c 0,9210 c 0,9515 c 

2000 0,7072 b 0,7609 b 0,8107 b 

3000 0,5473 a 0,5776 a 0,6856 a 

BNT 5% 0,0293 0,0333 0,0273 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 

nyata (α=0,05)  

 

Tabel 4.2 Rerata Kadar ALB Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi Kalium Sorbat 

Konsentrasi Kalium Sorbat (ppm) 
Kadar ALB (%) 

Jam-16 Jam-20 Jam-24 

Kontrol 1,7341 2,3917 2,5912 

1000 0,7620 c 0,8126 c 0,8443 b 

2000 0,7278 b 0,7510 b 0,8205 b 

3000 0,6699 a 0,6959 a 0,7829 a 

BNT 5% 0,0293 0,0333 0,0273 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 

nyata (α=0,05)  
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Penurunan terjadi dimana pada saat tersebut ditandai dengan perubahan 

notasi huruf yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan tabel 4.2. Rerata Kadar ALB 

(Tabel 4.1) menunjukkan bahwa pada jam ke-16 kadar ALB terendah didapatkan 

dari kelapa sawit dengan perlakuan konsentrasi 3000 ppm Natrium Benzoat yaitu 

sebesar 0,5473% sedangkan kadar ALB tertinggi pada konsentrasi Natrium 

Benzoat 1000 ppm dengan nilai 0,9052% dan kadar ALB kontrol sebesar 

1,7341%. Penurunan kadar ALB juga terjadi pada jam ke-20 dimana kadar ALB 

tertinggi dengan perlakuan konsentrasi 1000 ppm Natrium Benzoat sebesar 

0,9210% dan terendah pada perlakuan konsentrasi 3000 ppm Natrium Benzoat 

yaitu sebesar 0,5776% dan kadar ALB kontrol sebesar 2,3917%. Dan juga hasil 

pengamatan pada jam ke-24, kadar ALB tertinggi dengan konsentrasi 1000 ppm 

Natrium Benzoat sebesar 0,9515% dan terendah pada perlakuan konsentrasi 

3000 ppm Natrium Benzoat yaitu 0,6856% dan kadar ALB kontrol sebesar 

2,5912%.  

Penurunan kadar ALB akibat penambahan konsentrasi Kalium Sorbat 

terjadi dimana pada saat tersebut ditandai dengan perubahan notasi huruf yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. Rerata Kadar ALB (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa 

pada jam ke-16 kadar ALB terendah didapatkan dari kelapa sawit dengan 

perlakuan konsentrasi 3000 ppm Kalium Sorbat yaitu sebesar 0,6699% 

sedangkan  kadar ALB tertinggi pada konsentrasi Kalium Sorbat 1000 ppm 

dengan nilai 0,7620% dan kadar ALB kontrol sebesar 1,7341%. Penurunan 

kadar ALB juga terjadi pada jam ke-20 dimana Kadar ALB tertinggi dengan 

perlakuan konsentrasi 1000 ppm Kalium Sorbat sebesar 0,78126% dan terendah 

pada perlakuan konsentrasi 3000 ppm Kalium Sorbat yaitu sebesar 0,6959% dan 

kadar ALB kontrol sebesar 2,3917%. Hasil pengamatan yang terjadi pada jam 

ke-24 kadar ALB tertinggi dengan konsentrasi 1000 ppm Kalium Sorbat sebesar 

0,8443% dan terendah pada perlakuan konsentrasi 3000 ppm Kalium Sorbat 

yaitu 0,7829%dan kadar ALB kontrol sebesar 2,5912%. 

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa semakin banyak penambahan 

larutan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat maka penghambatan proses 

hidrolisa lemak semakin tinggi dan kadar ALB yang dihasilkan semakin rendah, 

begitu pula sebaliknya. Proses hidrolisa lemak terjadi akibat adanya reaksi 

hidrolisa oleh enzim lipase. Proses hidrolisis dikatalis oleh enzim lipase yang juga 

terdapat dalam buah, tetapi berada diluar sel yang mengandung minyak. Jika 

dinding sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena pelunakan 
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mekanik, tergores atau memar karena benturan, enzim akan bersinggungan 

dengan minyak dan reaksi hidrolisis akan berlangsung dengan cepat sehingga 

membentuk gliserol dan ALB (Mangoensoekarjo, 2007). Disamping itu 

pembentukan ALB juga disebabkan oleh tumbuhnya mikroorganisme (jamur 

khamir dan bakteri tertentu) pada keadaan lembab dan kotor (Pahan, 2006). Hal 

tersebut juga akan dipercepat dengan adanya luka memar akibat proses 

pemanenan dan akibat lamanya penundaan kelapa sawit selama masa tunggu 

produksi. Benturan, gesekan, dan luka serta penyimpanan biji dapat 

meningkatkan aktivitas lipase. Peningkatan aktivitas lipase dapat menyebabkan 

akumulasi ALB pada minyak (Marunduri, 2009). 

Pada kelapa sawit kontrol (tidak diberi perlakuan tambahan) ALB 

mengalami peningkatan seiring dengan lamanya penundaan. Menurut Pahan 

(2008) faktor eksternal yang menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif 

tinggi dalam minyak sawit antara lain pemanenan buah sawit yang tidak tepat 

waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, adanya 

mikroorganisme (jamur, khamir dan bakteri tertentu) yang dapat hidup pada suhu 

dibawah 50°C, terjadinya reaksi oksidasi akibat kontak langsung antara minyak 

dan udara, penumpukan buah yang terlalu lama, dan proses hidrolisa selama 

pemrosesan di pabrik. Sedangka pada perlakuan menggunakan Natrium 

Benzoat dan Kalium Sorbat pada jam ke 16 mengalami penurunan akibat 

penghambatan proses hidrolisa lemak, dan pada jam ke 20 mulai mengalami 

peningkatan kembali. Penggunaan konsentrasi Natrium Benzoat yang berbeda 

(1000ppm, 2000ppm dan 3000ppm) menyebabkan pembentukan kadar ALB 

akibat proses hidrolisa lemak menurun secara signifikan akibat penghambatan 

proses hidrolisa lemak. Hal ini dikarenakan mikroba penghasil enzim lipase dapat 

dihambat aktivitasnya dengan adanya larutan Na-benzoat dan Kalium Sorbat 

tersebut. 

Rerata kadar ALB menurun seiring tingginya penggunaan konsentrasi 

larutan Na-benzoat dan Kalium Sorbat. Hal ini diduga bahwa dengan 

meningkatnya penggunaan konsentrasi Na-benzoat dan Kalium Sorbat 

menyebabkan proses hidrolisa lemak oleh enzim lipase semakin rendah. Hal ini 

disebabkan karena larutan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat dapat 

menghambat aktivitas mikroorganisme penghasil lipase dengan mengganggu 

permeabilitas membran sel tersebut, sehingga dapat menghambat proses 

hidrolisa lemak (Branen, A. L. ,1993). Menurut Tagoe (2012) kerja enzim dapat 
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dihambat oleh suatu zat dan kondisi. Asam, basa, garam, panas, alkohol, logam 

berat, dan agen pereduksi dapat menghambat kerja enzim. 

Proses hidrolisa lemak dapat lebih dihambat dengan penambahan 

konsentrasi larutan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat yang lebih tinggi. 

Penggunaan pengawet Natrium Benzoat dapat menghambat reaksi hidrolisa 

lemak selama penundaan masa tunggu produksi yang  hal ini disebabkan sifat 

dari Natrium Benzoat yang dapat menghambat aktivitas mikroba penghasil enzim 

lipase yang dapat menghidrolisis lemak. Sedangkan larutan Kalium Sorbat 

berfungsi untuk menghambat bakteri dan jamur yang menyebabkan kenaikan 

ALB pada kelapa sawit. 

Mangoensoekarjo (2003) menyebutkan ALB terbentuk akibat adanya 

proses hidrolisis dikatalis oleh enzim lipase yang juga terdapat dalam buah, 

tetapi berada diluar sel yang mengandung minyak. Jika dinding sel pecah atau  

rusak karena proses pembusukan atau karena pelunakan mekanik, tergores atau 

memar karena benturan, enzim akan bersinggungan dengan minyak dan reaks 

ihidrolisis akan berlangsung dengan cepat sehingga membentuk gliserol dan 

ALB. Pembentukan ALB juga dapat terjadi oleh adanya mikroorganisme pada 

keadaan lembab dan kotor (Pahan, 2006). 

Pada penelitian kali ini faktor yang memberikan pengaruh yang nyata 

adalah konsentrasi Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat pada penyemprotan 

buah kelapa sawit. Menurut Branen and Davidson (1993), Natrium Benzoat 

bekerja dengan cara merusak dinding sel atau membran sel. Hal ini akan 

mengakibatkan permeabilitas dari sel akan terganggu. Sehingga dinding sel tidak 

dapat menyaring zat-zat yang keluar masuk. Natrium Benzoat dapat bertindak 

sebagai antimikrobial dengan menghambat aktivitas mikroba penghasil enzim 

lipase yang dapat menghidrolisis lemak ,mengganggu permeabilitas dinding sel 

atau membran sitoplasma, struktur sistem genetik mikroba dan mengganggu 

enzim intraseluler (Tranggono, 1990). Gangguan sistem genetik terjadi karena 

bahan pengawet menyerang ribosom dan menghambat sintesa protein. Jika gen-

gen dipengaruhi oleh bahan kimia maka sintesa enzim yang mengontrol gen 

akan dihambat.  Natrium Benzoat dapat mengganggu atau menghalangi jalannya 

nutrien masuk kedalam sel. Suatu kejadian didalam sel, bahan kimia akan 

memecah membran sel atau mengkoagulasikan sitoplasma dalam sel. 

Kerusakan membran sel dapat terjadi karena reaksi antara bahan pengawet 
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dengan sisi aktif atau oleh larutnya senyawa lipida. Struktur inilah yang dapat 

menekan laju hidrolisa lemak pada buah kelapa sawit (Tranggono, 1990).  

Kalium Sorbat sangat efektif sebagai penghambat bakteri dan kapang 

penyebab hidrolisa lemak yaitu Penicillum, Aspergilus dan Mucor (Maga and 

Anthony, 1995). Semakin tinggi penambahan konsentrasi kalium sorbat akan 

menghambat kinerja mikroba dalam menghasilkan enzim dan kerja enzim yang 

telah dihasilkan oleh mikroba.  Mekanisme penghambatan mikroba oleh sorbat 

adalah mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap asam lemak. Struktur α-

diena pada asam sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak oleh enzim 

tersebut (Winarno 1997). Mekanisme pengrusakan dinding sel oleh sorbat adalah 

sorbat harus masuk terlebih dahulu ke sel. Pada pH 3,15 sebanyak 40% asam 

sorbat masuk ke dalam sel sedangkan pada pH netral yang masuk hanya 1%. 

Dari jumlah yang masuk ke sel, bagian yang tidak terdisosiasilah yang akan 

berperan sebagai anti mikroba walaupun yang terdisosiasi juga masih bersifat 

antimikrobial tapi hanya 1/100 (Maga and Anthony, 1995). Kombinasi Kalium 

Sorbat dan asam dehydroasetat efektif menghambat jenis kapang, sedangkan 

kombinasi benzoat dan sorbat sangat efektif menghambat jenis kapang dan 

bakteri (Rushing and Senn, 1963). 

 

4.2 Kadar Air 

 

Rerata kadar air kelapa sawit yang telah disemprot dengan larutan 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat pada penundaan jam ke–16, ke–20, dan ke–

24 menunjukan penurunan. Penurunan ini terlihat pada gambar dibawah ini 

dimana semakin tinggi konsentrasi Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat maka 

semakin rendah kadar air kelapa sawit.  

 

Gambar 4.4 Grafik Rerata Kadar Air Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi      

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke-16 
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Gambar 4.5 Grafik Rerata Kadar Air Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi      

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke-20 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Rerata Kadar Air Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi  

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke-24 

 

Pada tabel 4.3 menunjukan kadar air kelapa sawit setelah penundaan jam 

ke–16, ke–20, dan ke–24 dimana analisa ragam (Lampiran 2.2) menunjukan 

penambahan konsentrasi Natrium Benzoat memberikan pengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap kadar air kelapa sawit, sedangkan penambahan konsentrasi Kalium 

Sorbat tidak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap kadar air 

kelapa sawit, begitu pula dengan interaksi keduanya yang tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (α=0,05) 
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Tabel 4.3 Rerata Kadar Air Akibat Konsentrasi Natrium Benzoat 

Konsentrasi Natrium Benzoat (ppm) 
Kadar Air (%) 

Jam-16 Jam-20 Jam-24 

Kontrol 0,0413 0,0449 0,0495 

1000 0,0235 c 0,0264 b 0,0298 c 

2000 0,0195 b 0,0259 b 0,0259 b 

3000 0,0138 a 0,0214 a 0,0230 a 

BNT 5% 0,0025 0,0023 0,0027 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 

nyata (α=0,05)  

 

Penurunan terjadi dimana pada saat tersebut ditandai dengan perubahan 

notasi huruf yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. Rerata Kadar air (Tabel 4.3) 

menunjukkan bahwa pada jam ke- 16 kadar air terendah didapatkan dari kelapa 

sawit dengan perlakuan konsentrasi 3000 ppm Natrium Benzoat yaitu sebesar 

0,0235% sedangkan  kadar air tertinggi pada konsentrasi Natrium Benzoat 1000 

ppm dengan nilai 0,0195% dan kadar air kontrol sebesar 0,0413%. Penurunan 

kadar air juga terjadi pada jam ke-20 dimana kadar air tertinggi dengan 

perlakuan konsentrasi 1000 ppm Natrium Benzoat sebesar 0,0264% dan 

terendah pada perlakuan konsentrasi 3000 ppm Natrium Benzoat yaitu sebesar 

0,0214% dan kadar air kontrol sebesar 0,0449%. Hasil pengamatan pada jam 

ke-24 kadar air tertinggi dengan konsentrasi 1000 ppm Natrium Benzoat sebesar 

0,0298% dan terendah pada perlakuan konsentrasi 3000 ppm Natrium Benzoat 

yaitu 0,0230% dan laju kadar air kontrol sebesar 0,0495%.  

Pada kelapa sawit kontrol, kadar air mengalami peningkatan seiring 

dengan lamanya penundaan. Pada perlakuan larutan Natrium Benzoat 1000 

ppm, kadar air masih tinggi tetapi mulai mengalami penurunan pada konsentrasi 

2000 ppm dan kadar air terendah pada konsentrasi 3000 ppm. Perbedaan 

konsentrasi Natrium Benzoat (1000ppm, 2000ppm dan 3000ppm)  menyebabkan 

pembentukan kadar air menurun secara signifikan akibat penghambatan proses 

hidrolisa lemak. Hal ini dikarenakan mikroba penghasil enzim lipase dapat 

dihambat aktivitasnya dengan adanya larutan Na-benzoat tersebut. 

Rerata kadar air menurun seiring tingginya penggunaan konsentrasi 

larutan Na-benzoat. Hal ini diduga bahwa dengan meningkatnya penggunaan 

konsentrasi Na-benzoat menyebabkan proses penghambatan hidrolisa lemak 

dari kadar air semakin besar. Sampel yang telah disemprot dengan larutan 
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Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat dipanaskan dengan cara di sterilizer untuk 

mematikan enzim pada buah maupun pada mikroorganisme serta 

menghilangkan air (Natalia. D, 2004) .  

 Bahan-bahan penghambat pertumbuhan (bakteriostatic agent) yang 

sering digunakan adalah yang dapat menurunkan aw. Bahan pengawet 

mempengaruhi mikroorganisme melalui beberapa mekanisme meliputi 

penghambat enzim, perubahan atau kerusakan DNA, dinding sel atau membran 

sitoplasma. Penggunaan Natrium Benzoat dapat menghambat khamir dan 

mikroorganisme dengan cara mengganggu metabolisme sel tersebut sehingga 

metabolisme tidak dapat berlangsung dan mikroba akan mati (Tranggono, 1990). 

Selain itu Natrium Benzoat dapat mengganggu atau menghalangi jalannya 

nutrien masuk kedalam sel. 

Reaksi hidrolisis CPO merupakan reaksi konversi CPO menjadi asam 

lemak dan gliserol dengan adanya air dan dengan bantuan enzim lipase . 

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.  

Air dalam minyak kelapa sawit hanya dalam jumlah kecil, hal ini terjadi 

karena proses alami sewaktu pembuahan dan akibat perlakuan di pabrik serta 

pengaruh penimbunan. Kadar asam lemak bebas dan air yang tinggi akan 

menyebabkan kerusakan minyak yang berupa bau tengik pada minyak tersebut 

(Tambun, 2007).  

 

4.3 Kadar Kotoran 

 

Kadar  kotoran adalah bahan-bahan tak larut dalam minyak, yang dapat 

disaring setelah minyak dilarutkan dalam suatu pelarut pada kepekatan 10% 

(Mangoensoekarjo dan Semangun, 2003). Rerata Kadar kotoran kelapa sawit 

yang telah disemprot dengan larutan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat pada 

penundaan jam ke–16, ke–20, dan ke–24 menunjukan peningkatan. Peningkatan 

ini terlihat pada gambar dibawah dimana semakin tinggi konsentrasi Natrium 

Benzoat dan Kalium Sorbat maka semakin tinggi kadar  kotoran kelapa sawit.  
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Gambar 4.7 Grafik Rerata Kadar Kotoran Kelapa Sawit Akibat 

Konsentrasi  Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam 

ke-16 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Rerata Kadar Kotoran Kelapa Sawit Akibat 

Konsentrasi Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam 

ke-20 

 

Gambar 4.9 Grafik Rerata Kadar Kotoran Kelapa Sawit Akibat 

Konsentrasi Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat  Jam 

ke-24 

 

Pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 menunjukan kadar kotoran penundaan jam 

ke–16, ke–20, dan ke–24 dimana analisa ragam (Lampiran 2.3) menunjukan 

penambahan konsentrasi Natrium Benzoat memberikan pengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap kadar kotoran kelapa sawit. Demikian juga pada pengaruh 

penambahan Kalium Sorbat yang berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar 

0.00

0.02

0.04

0.06

1000 2000 3000
%

 K
o

to
ra

n

Penambahan Natrium Benzoat (ppm)

Kalium Sorbat 1000 ppm
Kalium Sorbat 2000 ppm
Kalium Sorbat 3000 ppm

0.00

0.02

0.04

0.06

1000 2000 3000

%
 K

o
to

ra
n

Penambahan Natrium Benzoat (ppm)

Kalium Sorbat 1000 ppm
Kalium Sorbat 2000 ppm
Kalium Sorbat 3000 ppm

0.00

0.02

0.04

0.06

1000 2000 3000

%
 K

o
to

ra
n

Penambahan Natrium Benzoat (ppm)

Kalium Sorbat 1000 ppm
Kalium Sorbat  2000 ppm
Kalium Sorbat 3000 ppm



32 
 

kotoran penundaan jam ke–16, ke–20, dan ke–24. Interaksi dari kedua faktor 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) sampai jam ke- 24. Rerata 

kadar kotoran kelapa sawit akibat konsentrasi Natrium Benzoat dapat dilihat 

pada tabel 4.4 dan rerata kadar kotoran kelapa sawit akibat konsentrasi Kalium 

Sorbat dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4.4 Rerata Kadar kotoran Akibat Konsentrasi Natrium Benzoat 

Konsentrasi Natrium Benzoat (ppm) 
Kadar Kotoran (%) 

Jam-16 Jam-20 Jam-24 

Kontrol 0,0362 0,0393 0,0444 

1000 0,0353 a 0,0348 a 0,0348 a 

2000 0,0399 b 0,0406 b 0,0347 b 

3000 0,0406 b 0,0442 c 0,0440 c 

BNT 5% 0,0033 0,0027 0,0025 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 

nyata (α=0,05) 

 

Tabel 4.5 Rerata Kadar Kotoran Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi Potassium  

Sorbat 

Konsentrasi Potasium Sorbat (ppm) 
Kadar Kotoran (%) 

Jam-16 Jam-20 Jam-24 

Kontrol 0,0362 0,0393 0,0444 

1000 0,0361 a 0,0378 a 0,0376 a 

2000 0,0395 b 0,0405 a 0,0406 b 

3000 0,0401 b  0,0424 b       0,0414 b 

BNT 5% 0,0033 0,0027 0,0025 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 

nyata (α=0,05)  

 

Peningkatan terjadi dimana pada saat tersebut ditandai dengan 

perubahan notasi huruf yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Rerata Kadar kotoran 

(Tabel 4.4) menunjukkan bahwa pada jam ke-16 kadar kotoran terendah 

didapatkan dari kelapa sawit dengan perlakuan konsentrasi 1000 ppm Natrium 

Benzoat yaitu sebesar 0,0353% sedangkan  kadar kotoran tertinggi pada 

konsentrasi Natrium Benzoat 3000 ppm dengan nilai 0,0406% dan kadar kotoran 

kontrol sebesar 0,0362%. Peningkatan kadar kotoran juga terjadi pada jam ke-20 

dimana Kadar kotoran tertinggi dengan perlakuan konsentrasi 3000 ppm Natrium 
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Benzoat sebesar 0,0442% dan terendah pada perlakuan konsentrasi 1000 ppm 

Natrium Benzoat yaitu sebesar 0,0348% dan kadar kotoran kontrol sebesar 

0,0393%.Hasil pengamatan pada jam ke-24 kadar kotoran tertinggi dengan 

konsentrasi 3000 ppm Natrium Benzoat sebesar 0,0440% dan terendah pada 

perlakuan konsentrasi 1000 ppm Natrium Benzoat yaitu 0,0348% dan kadar 

kotoran kontrol sebesar 0,0444%. 

Hasil Kalium Sorbat yang berpengaruh nyata terhadap kadar kotoran 

terjadi dimana pada saat tersebut ditandai dengan perubahan notasi huruf yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.5. Rerata Kadar kotoran (Tabel 4.5) menunjukkan 

bahwa pada jam ke-16 kadar kotoran terendah didapatkan dari kelapa sawit 

dengan perlakuan konsentrasi 1000 ppm Kalium Sorbat yaitu sebesar 0,0361% 

sedangkan  kadar kotoran tertinggi pada konsentrasi Kalium Sorbat 3000 ppm 

dengan nilai 0,0401% dan kadar kotoran kontrol sebesar 0,0362%. Peningkatan 

kadar kotoran juga terjadi pada jam ke-20 dimana kadar kotoran tertinggi dengan 

perlakuan konsentrasi 3000 ppm Kalium Sorbat sebesar 0,0424% dan terendah 

pada perlakuan konsentrasi 1000 ppm Kalium Sorbat yaitu sebesar 0,0378% dan 

kadar kotoran kontrol sebesar 0,0393%.  

Begitu juga yang terjadi pada jam ke-24 kadar kotoran terendah dengan 

konsentrasi 1000 ppm Kalium Sorbat sebesar 0,0376% dan tertinggi pada 

perlakuan konsentrasi 3000 ppm Kalium Sorbat yaitu 0,0414% dan kadar kotoran 

kontrol sebesar 0,0444%. 

Meskipun kadar ALB minyak sawit kecil, tetapi hal itu belum menjamin 

mutu minyak sawit. Kemantapan minyak sawit harus dijaga dengan cara 

membuang kotorannya. Hal ini dilakukan dengan peralatan pemurnian modern. 

Pengawet Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat merupakan pelarut organik 

mempunyai kelemahan meninggalkan residu. Peningkatan kadar kotoran pada 

penelitian ini dikarenakan penyemprotan dengan menggunakan larutan Natrium 

Benzoat dan Kalium Sorbat yang dilarutkan dalam air meninggalkan residu 

berupa bubuk putih diluar permukaan dinding buah kelapa sawit (Saktiwansyah, 

2001). 
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4.4 Rendemen 

 

Indikator kualitas yang digunakan untuk menilai CPO adalah kandungan 

asam lemak bebas (ALB). Sehingga bila ALB meningkat, maka kualitas CPO 

turun. Kandungan ALB CPO sangat ditentukan oleh kualitas kelapa sawit atau 

buah sawit yang menjadi bahan bakunya. (Mangoensoekarjo dan Semangun, 

2003). 

Rerata rendemen kelapa sawit pada jam ke-16 berkisar antara 22,0452% 

- 22,4252%, pada jam ke-20 rendemen berkisar antara 22,2034%-22,4255%, 

dan pada jam ke-24 rendemen berkisar antara 22,3506%-22,8505% (Lampiran 

2.4), dimana menurut ketaren (2005) rendemen minyak kelapa sawit berkisar 

antara 22-23%. Besar kecilnya rendemen dipengaruhi oleh jenis buah kelapa 

sawit, tingkat kematangan buah, besar kecilnya ukuran buah, dan tahun tanam 

buah. Rendemen kelapa sawit antar perlakuan tidak banyak berbeda, pada hasil 

analisa ragam pun (Lampiran 2.4) penambahan konsentrasi Natrium Benzoat 

maupun Kalium Sorbat serta interaksi antar keduanya tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (α=0,05)  terhadap rendemen CPO. Hal ini dikarenakan 

rendemen tidak berpengaruh terhadap kadar ALB sehingga penambahan 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat tidak begitu berpengaruh. Grafik rendemen 

kelapa sawit pada jam ke-16, jam ke-20 dan jam ke-24 dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

 

 

Gambar 4.10 Grafik Rerata Rendemen Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke 16 
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Gambar 4.11 Grafik Rerata Rendemen Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke 20 

 

Gambar 4.12 Grafik Rerata Rendemen Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke 24 

Dari grafik terlihat bahwa semakin banyak penambahan Natrium Benzoat 

dan Kalium Sorbat pada kelapa sawit, belum tentu dapat meningkatkan 

rendemen minyak kelapa sawit. Hal ini tergantung pada kondisi buah itu sendiri, 

yaitu jenis buah, ukuran buah, tahun tanam, dan tingkat kematangan buah 

(Ketaren, 2005). 

 

4.5 Berat jenis  

Tolak ukur kemurnian suatu minyak dipengaruhi oleh berat jenis minyak 

tersebut. Semakin tinggi berat jenis maka kemurnian minyak tersebut lebih bagus 

begitupun sebaliknya. Menurut Susanto (1987) dalam Wirastuti (2001), 

menyatakan bahwa kadar air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

berat jenis minyak dimana semakin tinggi kadar air maka semakin tinggi pula 

berat jenis minyak.  

Rerata berat jenis kelapa sawit pada jam ke-16 berkisar antara 0,8831% - 

0,8715%, pada jam ke-20 berat jenis berkisar antara 0,8870%-0,8876%, dan 

pada jam ke-24 berat jenis berkisar antara 0,8861%-0,8818% (Lampiran 2.5), 

21.80

22.00

22.20

22.40

22.60

1000 2000 3000

%
 R

e
n

d
e

m
e

n

Penambahan Natrium Benzoat (ppm)

Kalium Sorbat 1000 ppm

Kalium Sorbat  2000 
ppm
Kalium Sorbat  3000 
ppm

22.20

22.40

22.60

22.80

23.00

1000 2000 3000

%
 R

e
n

d
e

m
e

n

Penambahan Natrium Benzoat (ppm)

Kalium Sorbat  1000 ppm

Kalium Sorbat  2000 ppm

Kalium Sorbat  3000 ppm



36 
 

dimana menurut ketaren (2005) berat jenis minyak kelapa sawit berkisar antara 

0,86-0,9% besar kecilnya berat jenis dipengaruhi oleh suhu. Berat jenis kelapa 

sawit antar perlakuan tidak banyak berbeda, pada hasil analisa ragam pun 

penambahan konsentrasi Natrium Benzoat maupun Kalium Sorbat serta interaksi 

antar keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05)  terhadap berat 

jenis CPO. Hal ini dikarenakan berat jenis tidak berpengaruh terhadap hidrolisa 

lemak sehingga penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat tidak begitu 

berpengaruh. Grafik berat jenis kelapa sawit pada jam ke-16, jam ke-20 dan jam 

ke-24 dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.13 Grafik Rerata Berat Jenis Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke-16 

 

Gambar 4.14  Grafik Rerata Berat Jenis Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat Jam ke-20 

 

Gambar 4.15 Grafik Rerata Berat Jenis Kelapa Sawit Akibat Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat  Jam ke-24 
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Dari grafik terlihat bahwa semakin banyak penambahan Natrium Benzoat 

dan Kalium Sorbat pada kelapa sawit, belum tentu dapat meningkatkan ataupun 

menurunkan berat jenis minyak kelapa sawit. Hal ini tergantung pada kondisi 

lingkungan yaitu suhu. Selain itu berat jenis juga tergantung dari kadar air dan 

kadar kotoran. Semakin rendah kadar air dan kadar kotoran maka berat jenis 

semakin tinggi. Semakin tinggi berat jenis akan menentukan kemurnian dari 

produk tersebut.  

 

4.6 Korelasi Antara Kadar Kadar Air dan Asam Lemak Bebas 

4.6.1 Korelasi Antara Kadar Air (%) Terhadap Kadar ALB (%) Setelah Pasca 

Panen Buah Kelapa Sawit Jam ke-16 

 

 

Gambar 4.16 Grafik Korelasi Kadar Air Terhadap Kadar ALB Jam ke-16 

 

Berdasarkan grafik diatas nilai korelasi antara kadar air dan kadar ALB 

adalah sebesar 0.9698. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kadar air 

terhadap kadar ALB setelah pasca panen buah kelapa sawit pada penundaan 

jam ke 16 memiliki korelasi positif sangat kuat karena nilai r > 0.8 (Asmara, 

2012).  

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 
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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 (Tambun, 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). 

 

 

4.6.2 Korelasi Antara Kadar Air (%) Terhadap Kadar ALB (%) Setelah Pasca 

Panen Buah Kelapa Sawit Jam ke-20 

 

Gambar 4.17 Grafik Korelasi Kadar Air Terhadap Kadar ALBJam ke-20 
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adalah sebesar 0.8771. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kadar air 

terhadap kadar ALB setelah pasca panen buah kelapa sawit dengan penundaan 

selama 4 jam memiliki korelasi positif sangat kuat karena nilai r > 0.8 (Asmara, 
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2012). Korelasi positif menunjukkan bahwa pada saat kadar air meningkat maka 

kadar ALB meningkat begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi konsentrasi larutan 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat maka penghambatan hidrolisa lemak tinggi 

sehingga kadar ALB menurun.   

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. 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 (Tambun, 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 

ALBdalam 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).  

 

4.6.3 Korelasi Antara Kadar Air (%) Terhadap Kadar ALB (%) Setelah Pasca 

Panen Buah Kelapa Sawit Jam ke-24 

 

Gambar 4.18 Grafik Korelasi Kadar Air Terhadap Kadar ALB Jam ke-24 
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Berdasarkan grafik diatas nilai korelasi antara kadar air dan kadar ALB 

adalah sebesar 0.9525. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kadar air 

terhadap kadar ALB setelah pasca panen buah kelapa sawit dengan penundaan 

selama 4 jam memiliki korelasi positif sangat kuat karena nilai r > 0.8 (Asmara, 

2012). Korelasi positif menunjukkan bahwa pada saat kadar air meningkat maka 

kadar ALB meningkat begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi konsentrasi larutan 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat maka penghambatan hidrolisa lemak tinggi 

sehingga kadar ALB menurun.   

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. 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 (Tambun, 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 

ALBdalam 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).  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat dapat diaplikasikan pada pasca 

panen buah kelapa sawit untuk menghambat proses hidrolisa lemak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi larutan Natrium Benzoat yang 

disemprotkan ke buah kelapa sawit selepas panen berpengaruh nyata terhadap 

nilai kadar ALB, kadar air, dan kadar kotoran. Perlakuan Kalium Sorbat 

berpengaruh nyata terhadap kadar ALB, dan kadar kotoran. Namun interaksi 

kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh  nyata terhadap parameter kadar 

ALB, kadar air, kadar kotoran, rendemen dan berat jenis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan 

Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat maka penghambatan proses hidrolisa lemak 

semakin tinggi. Hasil penghambatan terbaik dicapai dengan menggunakan 

konsentrasi 3000 ppm. Pemberian dengan konsentrasi 3000 ppm efektif untuk 

menghambat proses hidrolisa lemak. 

 

5.2 Saran 

  

1. Perlu dilakukan penyemprotan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat 

secara bersamaan untuk memperoleh efisiensi aplikasi dalam lapangan. 

2. Penyemprotan dilakukan sesegera mungkin setelah dilakukan 

pemanenan buah kelapa sawit untuk menghentikan hidrolisa lemak 

minyak yang terkandung pada buah. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang konsentrasi larutan Natrium 

Benzoat dan Kalium Sorbat yang optimal untuk menghambat reaksi 

hidrolisa lemak oleh mikroba. 
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