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ABSTRAK 
 

     Minyak goreng merupakan salah satu produk yang sangat dibutuhkan manusia 
dalam pengolahan makanan. Namun kualitas minyak goreng dapat menurun 
akibat penggunaannya secara berulang - ulang dengan suhu penggorengan tinggi. 
Hal ini dikarenakan pemanasan minyak  goreng  dengan  suhu  yang  sangat  tinggi 
akan  menyebabkan  sebagian  minyak  teroksidasi. Reaksi oksidasi dan hidrolisis 
pada proses penggorengan dapat membentuk asam lemak bebas. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa pengaruh variasi rasio dan suhu adsorben serta 
menentukan perlakuan terbaik untuk mengurangi asam lemak bebas dan kadar air 
minyak jelantah. Metode yang digunakan adalah rancangan acak faktorial. Faktor 
pertama adalah variasi suhu yaitu 60oC, 80oC dan 100 oC dan faktor adalah rasio 
adsorben yaitu : 1:3 ; 1:1; dan 3:1. Perlakuan terbaik didapatkan dengan 
menggunakan Multiple Attribute yaitu pada suhu 100 oC dengan rasio campuran 
adsorben 1:1 dengan persentase penurunan asam lemak bebas hingga 47,460%, 
persentase penurunan kadar air mencapai 54,741% dan rendemen yang 
dihasilkan sebesar 85,901%. 
 
Kata kunci : Adsorben, Asam Lemak Bebas, Bentonit, Serabut Kelapa 

 

ABSTRACT 

     Cooking oil is one of the product that is needed by humans in food processing. 
But, the quality of cooking oil can decrease due to repeated use with high frying 
temperatures. It is because the heating of cooking oil will cause some of oil to be 
oxidized. Oxidation and hydrolysis reactions in frying process can be establish the 
free fatty acids. This study aims to determine effect of ratio variation, temperature 
variation and determine the optimal treatment for reduce FFA and moisture content 
of used cooking oil. The method of this research was using randomized factorial 
design method. The first factor is temperature variation, 60oC, 80oC and 100oC and 
the second factor is adsorbent ratio variation, 1:1; 1:3; and 3:1. The best treatment 
using Multiple Attributes was at temperature 100oC with adsorbent ratio 1:1 can 
decrease the FFA until 46,584%, decrease the moisture content until 57,092% and 
the yield of cooking oil can reach 84.558%. 
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PENDAHULUAN 

 

     Minyak goreng merupakan salah satu produk yang sangat dibutuhkan manusia 
dalam pengolahan makanan. Namun kualitas minyak goreng dapat menurun 
akibat penggunaannya secara berulang-ulang dengan suhu penggorengan tinggi. 
Minyak goreng dapat rusak dikarenakan pemanasan minyak  goreng  dengan  
suhu  yang  sangat  tinggi akan  menyebabkan  sebagian  minyak  teroksidasi. 
Proses oksidasi tersebut terjadi saat minyak tersebut mengalami  kontak  dengan  
sejumlah  oksigen. Reaksi oksidasi juga  akan menimbulkan bau tengik pada  
minyak  dan  lemak  (Ketaren, 1986). Reaksi oksidasi dan hidrolisis pada proses 
penggorengan dapat membentuk asam lemak bebas. Pembentukan asam lemak 
bebas dalam minyak goreng bekas pada proses hidrolisis ini biasanya disebabkan 
oleh pemanasan yang tinggi yaitu pada suhu 160-200°C (Kalapathy dan Proctor, 
2000). Minyak jelantah akan menjadi limbah pada lingkungan jika tidak diolah 
kembali. Oleh karena itu, pentingnya pengolahan minyak jelantah agar dapat 
dipakai kembali menjadi bahan baku lainnya sehingga akan meningkatkan nilai 
ekonominya dan mengurangi limbah minyak jelantah pada lingkungan dengan 
cara mengurangi kandungan asam lemak bebas dan kadar airnya. Salah satu 
caranya adalah dengan metode adsopsi yaitu dengan menggunakan absorben 
sebagai media untuk meningkatkan kualitas minyak jelantah tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh variasi rasio dan suhu adsorben serta 
menentukan perlakuan terbaik untuk mengurangi asam lemak bebas dan kadar air 
minyak jelantah. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Bahan  

Bahan yang digunakan antara lain: 

1. Minyak jelantah : minyak goreng bekas hasil penggorengan udang dengan 
menggunakan vacuum frying. 

2. Serabut kelapa : serabut kelapa yang sudah tua dan berwarna coklat tua. 
3. Bentonit : bentonit eceran berwarna merah 
4. Aquades : untuk pencucian serabut kelapa 
5. Etanol, indikator phenoptalein, sodium hidroksida : untuk pengujian asam lemak 

bebas. 

Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain :  
1. Oven : mengukur kadar air bahan  
2. Kertas saring : menyaring minyak jelantah  
3. Ayakan 60 mesh : menyeragamkan ukuran serabut kelapa  
4. pH meter : mengukur pH air cucian serabut kelapa dan bentonit  
5. Timbangan digital : menimbang massa bahan  
6. Panci : wadah serabut kelapa  
7. Stopwatch : pengukuran waktu aktivasi dan adsorbsi  
8. Buret : proses titrasi  
9. Termometer : mengukur temperatur proses  



10. Discmill : menghancurkan serabut kelapa  
11. Cawan : sebagai tempat untuk bahan yang akan di oven  
12. Pipet tetes : untuk memindahkan cairan  
13. Erlenmeyer : sebagai wadah pengujian 
 
 
Metode Penelitian 
 
     Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
eksperimental deskriptif yang terdiri dari 2 faktor yaitu suhu adsorpsi terhadap 
minyak jelantah dan rasio adsorben campuran bentonit dengan serabut kelapa 
terhadap minyak jelantah dengan masing-masing 3 kali pengulangan. 
 
Prosedur Penelitian 
 

1.  Persiapan Bahan  

     Serabut kelapa dibersihkan terlebih dahulu dan dipotong kecil kemudian 
dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105oC selama 24 jam. Minyak 
jelantah dilakukan penghilangan bumbu dengan cara diendapkan, setelah itu 
minyak dipisahkan dari pengotornya. 
 

2. Penumbukan dan Pengayakan 
     Serabut kelapa digiling sampai halus dengan menggunakan mesin discmill 
kemudian diayak dengan ayakan ukuran 60 mesh untuk mendapatkan ukuran 
yang seragam. 
 

3. Pretreatment/Delignifikasi 
     Serabut kelapa didelignifikasi dengan menggunakan larutan NaOH 11% 
dengan perbandingan 30 g serabut kelapa dan 100 ml sebanyak selama 60 menit 
pada suhu 80-85oC. Kemudian dilanjutkan dengan penetralan serabut kelapa 
dengan pencucian menggunakan akuades. Serabut kelapa yang telah netral 
dikeringkan dengan cara pemanasan menggunakan oven pada suhu 1050C 
selama 24 jam. 
 

4. Aktivasi Bentonit 
     Aktivasi bentonit dilakukan dengan menggunakan NaOH 1M dan dipanaskan 
pada suhu 80-85oC selama 40 menit. Bentonit yang sudah diaktivasi kemudian 
dinetralkan dengan melakukan pencucian menggunakan akuades. Setelah netral, 
bentonit kemudian dikeringkan dengan cara dipanaskan ke dalam oven dengan 
suhu 105oC selama 24 jam. 
 

5. Proses Adsorpsi 
    Proses adsorpsi minyak jelantah dengan mencampurkan bentonit dengan 
serabut kelapa yang sudah dipretreatment untuk melihat pengaruh proses 
adsorpsi terhadap asam lemak bebas dan kadar air. Variasi rasio yang digunakan 
adalah 1:3 ; 1:1 dan 3:1 kedalam 100 g minyak jelantah dan 10 g campuran 
bentonit dengan serabut kelapa selama 30 menit dengan variasi waktu 60, 80 dan 
100oC. 
 
 
 
 



Prosedur Analisis 
 

1. Pengujian Asam Lemak Bebas (AOAC, 1990) 
     Ditimbang 14 g minyak jelantah uji kedalam erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan 
25 ml etanol hangat 95% kemudian ditambahkan larutan fenolftalein sebanyak 2 
ml sebagai indikator. Dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk 
warna merah muda yang tidak hilang sampai 30 detik. 
 

%𝐴𝐿𝐵 =
𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥  𝐵𝑀 𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑥 1000
𝑥100 

 
 

2. Pengujian Kadar Air (Sumardji, 1996) 
Pengujian kadar air ini dilakukan dengan menimbang ±5 g bahan dalam cawan 
kemudian dioven pada suhu 105oC sampai berat konstan, selanjutnya ditimbang 
beratnya. 
 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 (𝑤𝑏) =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 
3. Kesetimbangan Massa (Hartati, 2010) 

     Prinsip dari kesetimbangan massa adalah total berat yang masuk (input) ke 
dalam suatu tahap proses atau proses keseluruhan akan sama dengan total berat 
dari outputnya. 
 

minput = moutput + makumulasi 

 
4. Rendemen (Warsiki, 2011) 

Rendemen dihitung berdasarkan perbandingan persentase antara berat akhir 
(produk) dengan berat awal (input). 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
massa akhir

massa awal
 𝑥 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Asam Lemak Bebas 

 
Gambar 4.1 Hubungan Suhu Adsorpsi dan Rasio Adsorben terhadap Persentase 

Penurunan Kandungan Asam Lemak Bebas 

     Dari data pengaruh suhu terhadap asam lemak bebas diatas, menunjukkan 

bahwa dengan bertambahnya suhu adsorpsi maka kandungan asam lemak bebas 

pada sampel menurun. Hal ini menunjukkan bahwa variasi suhu mempengaruhi 

besarnya kandungan asam lemak bebas minyak jelantah. Dengan kenaikan suhu 

adsorpsi maka nilai penurunan kandungan asam lemak bebas pada sampel juga 

semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan penambahan suhu adsorpsi dapat 

mempercepat laju pengikatan asam lemak bebas pada adsorben. Hal ini sesuai 

dengan penyataan oleh Rahayu dan Purnavita (2014) yang menyatakan bahwa 

pada dasarnya semakin tinggi suhu adsorpsi, bilangan asam minyak setelah 

adsorpsi semakin kecil. Hal ini dikarenakan pada suhu yang semakin tinggi, energi 

kinetik molekul untuk terjadinya tumbukan akan semakin besar, sehingga 

kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi asam lemak bebas juga akan 

meningkat. 

     Data tersebut juga terlihat bahwa hasil adsorpsi yang dilakukan dengan 

menggunakan serabut kelapa dan bentonit menunjukkan hasil yang tidak jauh 

berbeda. Hal ini karena kedua adsorben mempunyai kemampuan mengadsorbsi 

yang hampir sama terhadap asam lemak bebas. Kemampuan adsropsi ini 

disebabkan karena adanya aktivasi sehingga pori-pori yang ada pada adsorben 

membesar dan memperluas permukaannya sehingga akan mempertinggi 

kemampuan adsorpsi pada adsorben. 
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2. Kadar Air 

 

Gambar 4.2 Hubungan Suhu Adsorpsi dan Rasio Adsorben terhadap Persentase 

Penurunan Kadar Air 

     Pada perlakuan variasi suhu dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil proses 

adsorpsi menunjukkan bahwa variasi suhu memberikan pengaruh yang linear 

terhadap penurunan kadar air pada minyak jelantah. Semakin tinggi suhu adsorpsi 

maka kadar air pada minyak jelantah akan semakin berkurang. Berkurangnya 

kadar air kemungkinan disebabkan karena air yang akan menguap seiring dengan 

naiknya suhu adsorpsi. Selain itu penurunan kadar air ini diakibatkan oleh adanya 

pengadukan pada proses adsorpsi. Proses pengadukan akan melakukan 

sentuhan dan kontak oleh adsorben terhadap minyak jelantah. Kontak adsorben 

terhadap minyak jelantah akan mengakibatkan terjadinya tarik menarik antara 

permukaan adsorben dengan molekul air. Tarik menarik tersebut akan 

mengakibatkan terjadinya perpindahan molekul air pada minyak jelantah dan akan 

menempel di permukaan adsorben. 

     Grafik penurunan kadar air pada minyak jelantah diatas dapat dilihat bahwa 

serabut kelapa memiliki kemampuan adsorpsi terhadap kadar air lebih besar 

dibanding bentonit. Hal ini juga ditambahkan oleh (Suhendarwati, dkk, 2013) yang 

mengatakan bahwa ketidakseragaman nilai kadar air juga disebabkan karena 

adsorben bersifat higroskopis sehingga mudah menyerap uap air. Adsorben yang 

mengandung kadar air yang tinggi akan menurunkan daya adsorpsi dari adsorben 

tersebut.  
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3. Kesetimbangan Massa 
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4. Rendemen 

 

Gambar 4.4 Hubungan Perlakuan terhadap Rendemen Minyak 

     Berdasarkan data grafik dan uji lanjut BNT diatas, massa minyak mengalami 

penurunan dibandingkan dengan massa minyak sebelum adsorpsi. Penurunan 

massa minyak setelah adsorpsi tersebut sangat mempengaruhi hasil rendemen 

minyak jelantah. Penurunan rendemen ini disebabkan oleh adanya minyak yang 

terikut dengan adsorben dan menempel pada permukaan adsorben. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Ketaren (2008), yaitu adsorben dapat menyerap sebagian 

minyak dan tertinggal dalam permukaan adsorben pada saat terjadinya proses 

adsorpsi.  Selain itu dapat penurunan rendemen minyak jelantah dapat disebabkan 

oleh kurang sempurnanya proses penyaringan pada saat pemisahan minyak 

dengan adsorben. 

5. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

     Secara keseluruhan, kombinasi perlakuan terbaik berdasarkan besar 
penurunan kandungan asam lemak bebas, penurunan kadar air dan rendemen 
yang dihasilkan dapat ditentukan dengan metode multiple attribute (Zeleny, 1982).  

Tabel 4.1 Perlakuan Terbaik terhadap Penurunan Asam Lemak Bebas, Kadar Air 
dan Besar Rendemen 

Parameter Perlakuan dengan suhu 100oC 
dengan rasio 3:1 (%) 

Penurunan asam lemak bebas 47,460 

Penurunan kadar air 54,741 

Rendemen 85,901 

 

     Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada perlakuan dengan suhu 100oC 

dengan rasio 3:1 menghasilkan besar penurunan asam lemak bebas sebanyak 

47,460%. Sementara besar penurunan kadar air yang dihasilkan oleh perlakuan 

ini sebanyak 54,741% dengan rendemen yang dihasilkan sebanyak 85,901. 
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PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Variasi rasio adsorben bentonit dengan serabut kelapa dapat menurunkan 

asam lemak bebas hingga sebesar 45,202% pada perbandingan 3:1. 

Sementara variasi rasio adsorben tidak berpengaruh nyata terhadap kadar 

air. Sedangkan variasi rasio menghasilkan rendemen minyak jelantah 

tertinggi hingga 86,447% pada perbandingan 3:1. 

2. Variasi suhu adsorpsi dapat menurunkan asam lemak bebas hingga 

sebesar 45,745% pada perlakuan suhu 100oC. Sementara variasi suhu 

dapat menurunkan kadar air sebanyak 56,601% pada perlakuan suhu 

100oC. Sedangkan variasi suhu tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap rendemen minyak jelantah.  

3. Perlakuan terbaik yang didapatkan pada penelitian ini adalah perlakuan 

dengan perbandingan rasio 3:1 dan suhu 100oC. Dimana dapat 

menurunkan asam lemak bebas sebesar 47,460%, kadar air 54,972% dan 

menghasilkan rendemen sebesar 87,901%. 

Saran 

1. Sebaiknya proses aktivasi dilakukan dengan waktu yang lebih lama dan 

suhu yang lebih tinggi.  

2. Sebaiknya perlu digunakan variabel tambahan seperti variasi ukuran 

bahan, kecepatan pengadukan serta lama pengadukan pada proses 

aktivasi maupun proses adsorpsi. 

3. Perlu digunakan jenis bahan kimia lain pada proses aktivasi serabut kelapa 

dan bentonit untuk mengetahui perbedaan penurunan kandungan asam 

lemak bebas serta kadar air minyak jelantah. 

4. Perlu dilakukan analisis kandungan asam lemak bebas dan kadar air pada 

setiap waktu tertentu untuk menghitung energi aktivasi pada proses 

adsorpsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Minyak goreng merupakan salah satu produk yang sangat 

dibutuhkan manusia dalam pengolahan makanan. Banyak bahan 

pangan yang diolah dengan membutuhkan minyak goreng, 

contohnya makanan gorengan. Minyak goreng berfungsi sebagai 

medium penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah 

nilai gizi dan  kalori   dalam   bahan  pangan. Namun kualitas 

minyak goreng dapat menurun akibat penggunaannya secara 

berulang-ulang dengan suhu penggorengan tinggi. Minyak yang 

kualitasnya telah menurun dan dipakai berulang-ulang disebut 

minyak jelantah. Minyak goreng dapat rusak dikarenakan 

pemanasan minyak  goreng  dengan  suhu  yang  sangat  tinggi 

akan  menyebabkan  sebagian  minyak  teroksidasi. Minyak  yang  

rusak  akibat  proses  oksidasi  akan menghasilkan  makanan  

berwarna  kurang  menarik dan rasa yang tidak enak, serta 

kerusakan beberapa vitamin dan asam lemak esensial di  dalam 

minyak. Proses oksidasi tersebut terjadi saat minyak tersebut 

mengalami  kontak  dengan  sejumlah  oksigen. Reaksi oksidasi 

juga  akan menimbulkan bau tengik pada  minyak  dan  lemak  

(Ketaren, 1986). Reaksi oksidasi dan hidrolisis pada proses 

penggorengan dapat membentuk asam lemak bebas. 

Pembentukan asam lemak bebas dalam minyak goreng bekas 
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pada proses hidrolisis ini biasanya disebabkan oleh pemanasan 

yang tinggi yaitu pada suhu 160-200°C (Kalapathy dan Proctor, 

2000). Minyak jelantah sudah tidak baik bila digunakan sebagai 

media penggorengan untuk dikonsumsi oleh karena adanya 

reaksi oksidasi dan hidrolisis yang akan menimbulkan zat 

berbahaya bagi tubuh.  Sementara keberadaan minyak jelantah 

dilingkungan akan semakin banyak seiring dengan banyaknya 

penggunaan minyak goreng dimasyarakat. 

     Menurut (BPS, 2016) Data Susesnas menunjukkan konsumsi 

minyak goreng (minyak sawit) oleh rumah tangga selama periode 

2008-2012 meningkat dengan laju 3,2%/ tahun dengan rata-rata 

konsumsi sebesar 8,4 liter/kapita/tahun. Dan berdasarkan data 

Susenas Triwulan I 2013 dan Triwulan I 2014, rata-rata konsumsi 

minyak goreng perkapita selama seminggu pada tahun 2013 

adalah sebesar 0,197 liter/minggu dan meningkat menjadi 

sebesar 0,205 liter/minggu   pada tahun 2014 (belum termasuk 

konsumsi di luar rumah tangga seperti konsumsi hotel, 

restoran/rumah makan, catering, lembaga). Sementara menurut 

(Pusdatin, 2014) perkembangan harga rata-rata minyak goreng 

di tingkat nasional selama tahun 2010 dan 2013 mengalami 

peningkatan sebesar 1,45% dan 0,66%. Berdasarkan data 

diatas, jumlah minyak jelantah juga akan semakin meningkat. 

Minyak jelantah akan menjadi limbah pada lingkungan jika tidak 

diolah kembali. Oleh karena itu, pentingnya pengolahan minyak 

jelantah agar dapat dipakai kembali menjadi bahan baku lainnya 
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sehingga akan meningkatkan nilai ekonominya dan mengurangi 

limbah minyak jelantah pada lingkungan dengan cara 

mengurangi kandungan asam lemak bebas dan kadar airnya. 

Salah satu caranya adalah dengan metode adsopsi yaitu dengan 

menggunakan absorben sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas minyak jelantah tersebut. 

     Peningkatan kualitas minyak jelantah sebaiknya 

menggunakan bahan yang ekonomis dan penggunaannya yang 

sederhana. Salah satu bahan yang mudah didapat dan ekonomis 

adalah serabut kelapa. Serabut kelapa biasanya telah menjadi 

limbah atau dijadikan kerajinan tradisional. Menurut Widjanarko 

(2006), serabut kelapa mengandung  selulosa  dan lignin, yang 

secara alami akan memberikan struktur berpori sehingga  

berpotensi  untuk dimanfaatkan sebagai media adsorpi  tanpa  

diarangkan sehingga akan memudahkan proses pembuatan 

adsorben yang lebih mudah dan sederhana. 

     Adsorben yang baik adalah adsorben yang memilik daya 

serap kotoran yang tinggi. Selain itu diharapkan adsorben yang 

digunakan dapat menjadi lebih ekonomis. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat mencari variasi komposisi 

campuran serabut kelapa tanpa dikarbonisasi dengan bentonit 

secara optimal. Sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat 

mengurangi kandungan asam lemak bebas pada minyak 

jelantah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh variasi rasio campuran bentonit 

dengan serabut kelapa yang diaktivasi dengan NaOH 

terhadap kandungan asam lemak bebas, kadar air dan 

rendemen minyak jelantah? 

2. Bagaimana pengaruh variasi suhu terhadap kandungan 

asam lemak bebas, kadar air dan rendemen minyak 

jelantah? 

3. Bagaimana perlakuan terbaik dalam penurunan kandungan 

asam lemak bebas, kadar air dan rendemen pada minyak 

jelantah? 

 

1.2 Tujuan  

 

1. Menganalisa pengaruh variasi rasio campuran bentonit 

dengan serabut kelapa yang diaktivasi dengan NaOH 

terhadap kandungan asam lemak bebas, kadar air dan 

rendemen minyak jelantah. 

2. Menganalisa pengaruh variasi suhu terhadap kandungan 

asam lemak bebas, kadar air dan rendemen minyak jelantah. 

3. Menganalisa perlakuan terbaik dalam penurunan kandungan 

asam lemak bebas, kadar air dan rendemen pada minyak 

jelantah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

    Penelitian tentang pengaruh campuran bentonit dan serabut 

kelapa sebagai adsorben untuk meningkatkan kualitas minyak 

jelantah diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi 

mengenai pengaruh variasi suhu dan rasio campuran bentonit 

dengan serabut kelapa pada kadar asam lemak bebas dan kadar 

air minyak jelantah. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

Pelaksanaan penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal : 

1. Tidak membahas kandungan bahan bentonit dan serabut 

kelapa sebelum maupun sesudah pretreatment. 

2. Hanya menguji kadar air, kadar asam lemak bebas, 

kesetimbangan massa dan rendemen minyak jelantah 

sebelum dan sesudah pretreatment. 

3. Hanya membahas pengaruh variasi rasio campuran 

bentonit dengan serabut kelapa dan variasi suhu yang 

telah ditentukan.  

4. Tidak membahas umur simpan minyak jelantah yang 

telah pretreatment. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Serabut Kelapa 

     Serabut kelapa merupakan bagian terluar buah kelapa yang 

membungkus tempurung kelapa. Ketebalan serabut kelapa 

berkisar 5-6 cm yang terdiri atas lapisan terluar (exocarpium) dan 

lapisan dalam (endocarpium). Endocarpium mengandung serat-

serat halus yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat tali, 

karung, pulp, karpet, sikat, keset, isolator panas dan suara, filter, 

bahan pengisi jok kursi atau mobil dan papan hardboard. Satu 

buah kelapa bisa menghasilkan 0,4 kg sabut yang mengandung 

30% serat. Komposisi kimia sabut ditunjukkan pada Tabel 2.1 

(Mahmud, dkk., 2005). 

 

               Tabel 2.1 Komposisi Kimia Sabut Kelapa 

No. Komponen % 

1. Air 26,0 

2. Pektin 14,25 

3. Hemiselulosa 8,50 

4. Lignin 29,23 

5. Selulosa 21,07 

               Sumber : Amelia (2009) 
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     Serabut kelapa disusun jaringan dasar sebagai jaringan 

utama penyusun sabut, jaringan dasar tersebut mempunyai 

konsistensi seperti gabus. Komponen selulosa dan lignin terdapat 

pada bagian seratnya sedangkan komponen lainnya seperti 

tannin dan hemiselulosa terdapat pada jaringan dasar (gabus) 

(Amelia, 2009). Kadar selulosa yang tinggi pada serabut kelapa, 

sehingga serabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

penyerap. Selulosa sendiri merupakan polimer sederhana, 

membentuk ikatan kimia yang memiliki permukaan rantai 

selulosa seragam dan membentuk lapisan berpori. Material 

padatan berpori inilah yang menyerap bahan-bahan 

disekelilingnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai material 

penyerap bahan berbahaya (Miftahul, 2013). 

 

2.2 Minyak Jelantah 

 

     Minyak jelantah adalah minyak yang dihasilkan dari sisa 

penggorengan, baik dari minyak kelapa maupun minyak sawit. 

Minyak jelantah dapat menyebabkan minyak berasap atau 

berbusa pada saat penggorengan, meninggalkan warna cokelat, 

serta favour yang tidak disukai dari makanan yang digoreng. 

Dengan meningkatnya produksi dan konsumsi minyak goreng, 

ketersediaan minyak jelantah kian hari kian melimpah (Hambali., 

dkk, 2007). Selama penggorengan, minyak goreng akan 

mengalami pemanasan pada suhu tinggi ±170o – 180OC dalam 
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waktu yang cukup lama sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

proses oksidasi, hidrolisis dan polimerisasi yang menghasilkan 

senyawa-senyawa hasil degradasi minyak seperti keton, aldehid 

dan polimer yang merugikan kesehatan manusia. Proses-proses 

tersebut menyebabkan kerusakan minyak yang menimbulkan 

bau dan rasa tengik, sedangkan kerusakan lain meliputi 

peningkatan kadar asam lemak bebas, bilangan iodin, timbulnya 

kekentalan minyak dan terbentuknya busa (Wijana., dkk, 2005).  

Faktor yang mempengaruhi kerusakan minyak goreng antara lain 

adalah: 

1. Penyerapan Bau 

     Lemak dan minyak bersifat mudah menyerap bau. Apabila 

bahan pembungkus dapat menyerap lemak, maka lemak yang 

terserap ini  akan teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan 

berbau. Bau dari bagian lemak yang  rusak ini akan diserap oleh 

lemak yang ada dalam bungkusan yang menyebabkan seluruh 

lemak menjadi rusak (Evika, 2011). 

2. Hidrolisis 

     Dengan  adanya  air,  lemak  dan  minyak  dapat  terhidrolisis  

menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh 

basa, asam, dan enzim-enzim. Dalam teknologi makanan, 

hidrolisis oleh enzim lipase sangat penting karena  enzim  

tersebut  terdapat  pada  semua jaringan  yang  mengandung 

minyak. Hidrolisis  sangat  menurunkan  mutu  minyak  goreng  

selama penyimpanan  dan  pengolahan  minyak  atau  lemak,  
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asam  lemak  bebas bertambah  dan  harus  dihilangkan  dengan  

proses  pemurnian  dan  deodorisasi untuk  menghasilkan  minyak  

yang  lebih  baik  mutunya (Evika, 2011). 

     Radikal bebas merupakan senyawa kimia yang tidak stabil, 

terbentuk di dalam tubuh selama metabolisme normal atau 

paparan racun dari lingkungan seperti pencemaran udara, 

pencemaran makanan dan air. Radikal bebas membantu tubuh 

kita untuk menghasilkan energi dan melawan infeksi, tetapi ketika 

konsentrasinya terlalu banyak radikal bebas dapat menyerang sel 

sehat sehingga menyebabkan kerusakan sel (Hermanto, 2010). 

Reaksi  hidrolisa minyak adalah sebagai berikut: 

 

 

                      Gambar 2.1  Reaksi Hidrolisa Minyak (Evika, 2011) 

 

3. Oksidasi 

     Oksidasi senyawa yang berlangsung lambat dalam keadaan 

ada oksigen disebut auto-oksidasi. Asam lemak tak jenuh sangat 

mudah mengalami auto-oksidasi terutama pada keadaan kaya 

oksigen dan adanya uap air serta proses pemanasan (Hermanto, 

2010). Bau tengik pada makanan juga disebabkan auto-oksidasi. 

Rantai asam lemak tak jenuh pada lipid mengoksid dan mengurai, 
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menghasilkan asam karboksilat berbobot molekul rendah, yang 

kebanyakan berbau sangat tidak enak. Antipengoksid 

dibubuhkan pada makanan untuk mengurangi sebanyak mungkin 

jenis kerusakan ini. Sebagian besar minyak asal tumbuhan 

mengandung tokoferol dalam jumlah kecil, yaitu antipengoksid 

alami bersifat fenol berasal dari terpena. Vitamin E (suatu 

tokoferol) diperkirakan menghambat oksidasi radikal bebas dari 

membran lipid, dengan demikian dapat dikaitkan dengan 

dihambatnya proses penuaan. Oksidasi  minyak  biasanya  

dimulai  dengan pembentukan  peroksida  dan  hidroperoksida.  

Tingkat  selanjutnya  ialah terurainya asam-asam lemak disertai 

konversi hidroperoksida menjadi aldehid dan  keton serta  asam-

asam  lemak  bebas (Raharjo, 2006). 

 

2.3 Bentonit 

 

     Bentonit merupakan sejenis tanah liat atau lempung yang 

terdiri dari SiO2 dan Al2O3 yang merupakan penyusun utama serta 

senyawa senyawa lain seperti CaO, MgO, Fe2O3, dan K2O yang 

mengandung mineral monmorilonit lebih dari 85% dan fragmen 

sisa terdiri dari campuran dari mineral kwarsa atau kristobalit, 

feldspar, kalsit, gypsum, dan lain lain. Pada kenyataannya, 

komposisi monmorilonit itu sendiri berbeda dengan bentonit yang 

satu dengan bentonit yang lain dan kandungan elemennya 

bervariasi tergantung pembentukan alamnya (Sulistiawati., dkk, 
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2012). Bentonit mempunyai sifat mengadsorpsi karena ukuran 

partikel koloidnya sangat kecil dan memiliki kapasitas permukaan 

yang tinggi. Bentonit bersifat mudah mengembang di dalam air 

karena adanya penggantian isomernya pada lapisan oktohedral 

(ion Mg oleh ion Al) dalam mengimbangi adanya gaya elektrolisis 

yang mengikat kristal pada jarak 4,5 Å dari permukaan unit-

unitnya dan akan tetap menjaga unit itu untuk saling merapat. 

Pada pencampuran bentonit dengan air, adanya proses 

pengembangan membuat jarak antara setiap unit makin melebar 

dan lapisannya membentuk serpihan serta mempunyai 

permukaan luas jika dalam zat pengsuspensi. Oleh karena 

sifatnya ini bentonit dapat dijadikan bleaching agent atau 

adsorben (Yusnimar, 2010). 

Sedangkan berdasarkan tipenya, bentonit dibagi menjadi dua, 

yaitu  : 

a.Tipe Wyoming (Na-bentonit – Swelling bentonite) 

     Na-bentonit memiliki daya mengembang hingga delapan kali 

apabila dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi beberapa 

waktu di dalam air. Dalam keadaan kering berwarna putih atau 

cream, pada keadaan basah dan terkena sinar matahari akan 

berwarna mengkilap. Perbandingan soda dan kapur tinggi, 

suspensi koloidal mempunyai pH: 8,5 - 9,8, tidak dapat diaktifkan, 

posisi pertukaran diduduki oleh ion-ion sodium (Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, 2005). 

Natrium bentonit mengandung relatif lebih banyak ion Na+ 

http://www.tekmira.esdm.go.id/
http://www.tekmira.esdm.go.id/
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dibandingkan ion Ca2+ dan Mg2+. Posisi pertukaran ion terutama 

diduduki oleh ion natrium. Penggunaan utama bentonit adalah 

sebagai lumpur pembilas pada kegiatan pengeboran, pembuatan 

pelet biji besi, penyumbat kebocoran bendungan dan kolam. 

Selain itu digunakan juga dalam industri minyak sawit dan farmasi 

(Syuhada., dkk, 2008). 

 

b. Mg (Ca-bentonit – non swelling bentonite) 

     Tipe bentonit ini kurang mengembang apabila dicelupkan ke 

dalam air, dan tetap terdispersi di dalam air, tetapi secara alami 

atau setelah diaktifkan mempunyai sifat menghisap yang baik. 

Perbandingan kandungan Na dan Ca rendah, suspensi koloidal 

memiliki pH: 4-7. Posisi pertukaran ion lebih banyak diduduki oleh 

ion-ion kalsium dan magnesium. Dalam keadaan kering bersifat 

rapid slaking, berwarna abu-abu, biru, kuning, merah dan coklat. 

Penggunaan bentonit dalam proses pemurnian minyak goreng 

perlu aktivasi terlebih dahulu (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, 2005). Bentonit 

kalsium kurang menyerap air, akan tetapi secara alamiah 

ataupun setelah diaktifkan dengan asam, mempunyai sifat 

menghisap yang baik dan tetap terdispersi dalam air. Ca-bentonit 

dipergunakan sebagai bahan pemucat warna pada proses 

pemurnian minyak goreng, katalis pada industri kimia, zat 

pemutih, zat penyerap dan sebagai filler pada industri kertas dan 

polimer (Syuhada., dkk, 2008). 

http://www.tekmira.esdm.go.id/
http://www.tekmira.esdm.go.id/
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     Kandungan utama bentonit adalah mineral monmorilonit 

(80%) dengan rumus kimia Mx(Al4-xMgx)Si8O20(OH)4.nH2O. 

Kandungan lain dalam bentonit merupakan pengotor dari 

beberapa jenis mineral seperti kwarsa, ilit, kalsit, mika dan klorit. 

Struktur monmorilonit terdiri dari 3 layer yang terdiri dari 1 lapisan 

alumina (AlO6) berbentuk oktahedral pada bagian tengah diapit 

oleh 2 buah lapisan silika (SiO4) berbentuk tetrahedral. Diantara 

lapisan oktahedral dan tetrahedral terdapat kation monovalent 

maupun bivalent, seperti Na+, Ca2+dan Mg2+ (Gambar 2.2) dan 

memiliki jarak (d-spacing) sekitar 1,2 – 1,5 µm. Lapisan-lapisan 

dalam bentonit ini teraglomerasi (menggumpal) karena adanya 

gaya tarik menarik antar partikel. Dengan teknik tertentu seperti 

surface treatment gaya tersebut dapat dikurangi sehingga jarak 

antar layer dalam struktur monmorilonite (d-spacing) akan 

bertambah besar > 1.5 nm (Syuhada., dkk, 2008). 

 

                    

                  Gambar 2.2 Struktur Bentonit (Syuhada.,dkk, 2008) 
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2.4 Pretreatment Serabut Kelapa 

 

     Pretreatment bertujuan untuk membongkar struktur lignin dan 

merusak struktur kristalin selulosa sehingga asam atau enzim 

mudah untuk masuk dan menghidrolisa selulosa (Mosier, 2005). 

Menurut Kumar (2009), pretreatment bertujuan untuk 

memperluas permukaan dan meningkatkan accessibility enzim 

dengan cara mengubah porositas dan ukuran partikel. 

Delignifikasi adalah suatu proses mengubah struktur kimia 

biomasa berlignoselulosa  dengan tujuan mendegradasi lignin 

secara  selektif sehingga  menguraikan  ikatan  kimianya  baik 

secara ikatan kovalen, ikatan hidrogen maupun ikatan van der 

waalls, dengan komponen kimia lain pada bahan 

berlignoselulosa (selulosa dan hemiselulosa), dan diusahakan 

komponen lain tersebut  tetap  utuh (Sun and Cheng, 2012; 

Rosgaard et al., 2009). 

     Proses pretreatment dapat dilakukan secara fisik (milling dan 

grinding), kimia (alkali, asam, agen pengoksidasi dan pelarut 

organik, fisiokimia, biologi atau kombinasi dari berbagai metode). 

Delignifikasi dengan pretreatment kimia terbagi atas tiga jenis 

yaitu : asam, basa dan pelarut. Jenis pretreatment kimia yang 

dilakukan akan mempengaruhi biomassanya bukan hanya 

karena perbedaan komponen terlarutnya (Harmsen et al., 2010) 

tetapi juga karena aksesibilitasnya yang dicapai berbeda dan 

berubah seiring hidrolisis enzimatik berikutnya. Alkali treatment 
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atau yang biasa disebut mercerization adalah metode yang sering 

digunakan untuk menghasilkan serat yang berkualitas. Alkali 

treatment meningkatkan gaya adhesi antar serat dengan matrik 

dengan menghilangkan kotoran dari permukaan serat dan 

meningkatkan kekasaran dari permukaan serat. Sehingga 

menghasilkan ikatan mekanik yang lebih baik antar serat dan 

matrik. 

Berikut reaksi yang dihasilkan alkali  treatment (Wang, 2004) : 

Fiber-OH + NaOH          Fiber-O-Na+ + H2O 

      Lignin  membentuk  lapisan  pelindung yang  melapisi  

selulosa  dan  hemiselulosa sehingga  menghalangi  degradasi 

enzimatik. Keberadaan  hemiselulosa  dan  lignin akan  

menurunkan  efisiensi  hidrolisis  sehingga diperlukan 

pretreatment untuk mengurangi kadar kedua  komponen  tersebut  

sebelum  dilakukan hidrolisis  enzimatik. Fungsi  delignifikasi  

adalah  melarutkan  senyawa-senyawa  seperti  lignin  yang  

dapat  menghambat  proses adsorpsi.  Hal  ini  terjadi  karena  

keberadaan  llignin  akan menghalangi proses transfer ion ke sisi 

aktif adsorben. Pretreatment alkali dengan penambahan NaOH 

pada dasarnya adalah sebuah proses delignifikasi dimana 

sejumlah besar hemiselulosa dilarutkan. Alkali pretreatment 

bersifat menghilangkan asam asetil dan berbagai zat pada 

hemiselulosa yang mengurangi aksebilitas hemiselulosa maupun 

selulosa untuk proses hidrolisis enzimatik. Larutan NaOH akan 
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memecah ikatan selulosa dengan lignin.  Ion OH dari  NaOH  

akan  memutus  ikatan-ikatan  dari  struktur dasar lignin sehingga 

lignin akan mudah larut (Safrianti, 2012). Degradasi lignin diawali 

dengan penyerangan atom H pada gugus fenolik oleh ion hidroksi 

(OH) dari NaOH. Atom H pada kondisi tersebut bersifat asam 

karena terikat oleh atom O yang memiliki keelektronegatifan yang 

lebih besar. Sehingga atom H bermuatan parsial positif dan 

mudah terlepas menjadi ion H+. Reaksi selanjutnya adalah 

pemutusan eter dan karbon-karbon (Utoro, 2015). 

 

2.5 Adsorbsi 

 

     Adsorpsi  merupakan  peristiwa  penyerapan  suatu  substansi  

pada permukaan  zat  padat.  Pada  fenomena  adsorpsi,  terjadi  

gaya  tarik-menarik antara substansi terserap dan penyerapnya. 

Dalam sistem adsorpsi, fasa teradsorpsi dalam  solid  disebut  

adsorbat  sedangkan  solid  tersebut  adalah  adsorben. Pada 

proses  adsorpsi,  molekul  adsorbat  bergerak  melalui  bulk  fasa  

gas  menuju permukaan padatan dan berdifusi pada permukaan 

pori padatan adsorben (Shofa, 2012). 

     Adsorbsi dinyatakan sebagai banyaknya zat dalam fase muka 

persatuan luas, karena adsorbsi adalah gejala permukaan maka 

semakin luas permukaaan semakin banyak komponen lain 

diadsorbsi. Agar mempunyai luas permukaan yang besar maka 

adsorben harus mempunyai pori-pori yang banyak (Oscik, 1982). 
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     Menurut Honeyman and Santchi (1988) kapasitas adsorbsi 

meningkat dengan meningkatnya jumlah adsorben yang 

digunakan sampai pada jumlah tertentu. Penambahan lebih 

banyak lagi jumlah adsorben akan menurunkan adsorbsi. Jumlah 

adsorben yang banyak menyebabkan adanya sisi-sisi adsorben 

yang terisi penuh, akibatnya kapasitas adsorbsi dari adsorben 

menurun. Sedangkan menurut Vaisya dan Gupta (2002), jumlah 

adsorben yang sangat banyak justru akan menurangi luas 

permukaan adsorben untuk berinteraksi dengan adsorbat.  

     Kemampuan adsorbsi suatu adsorben ditentukan beberapa 

faktor. Faktor yang mempengaruhi daya adsorbsi menurut Sutarti 

(1994) : 

1. Kualitas adsorben 

     Kualitas adsorben ditentukan oleh keaktifan dari adsorben 

yang meliputi ukuran partikel, kepolaran, luas permukaan, 

banyaknya pori-pori per satuan adsorben dan kandungan air 

kristal. Ukuran  pori  adsorben  dan  luas  permukaan  merupakan  

karakteristik  penting  adsorben.  Ukuran  pori  adsorben  

berhubungan  dengan  luas  permukaan. Semakin  kecil  ukuran  

pori-pori  adsorben,  luas  permukaan  semakin  tinggi sehingga 

jumlah molekul yang teradsorpsi akan bertambah. Selain itu, 

ukuran pori adsorben dengan ukuran adsorbat harus sesuai 

karena diameter dari pori adsorben harus  sedikit  lebih  besar  

dari  pada  diameter  adsorbat  agar  adsorbat  dapat menempati 

pori adsorben. Karakteristik lainnya ialah kemurnian adsorben. 
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Sesuai dengan  fungsinya  untuk  adsorpsi,  maka  adsorben  

yang  lebih  murni  lebih diinginkan karena kemampuan adsorpsi 

yang lebih baik. 

2. Jumlah adsorben  

     Banyaknya konsentrasi adsorben tergantung dari kualitas 

larutan. Semakin buruk kualitas larutan yang dimurnikan maka 

konsentrasi adsorben yang dibutuhkan semakin banyak. 

Sebaliknya, jika kualitas larutan tidak terlalu buruk maka 

konsentrasi yang digunakan sedikit. 

3. Waktu pengadukan 

     Waktu pengadukan tergantung dari keaktifan adsorben yang 

digunakan. Bila keaktifan rendah dan kualitas larutan jelek maka 

waktu pengadukannya semakin lama. 

4. Suhu 

     Suhu diatur sedemikian rupa sehingga larutan yang 

dimurnikan mempunyai viskositas yang rendah pada waktu 

pengadukan. 

5. Komposisi kimia 

     Komposisi kimia yang memegang peranan penting untuk 

penyerapan adalah SiO2. Sedikit SiO2 di dalam adsorben maka 

kapasitas penyerapannya akan semakin kecil pula. 
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2.6 Minyak Goreng 

 

     Minyak goreng adalah minyak nabati yang telah dimurnikan 

dan dapat digunakan sebagai bahan pangan. Minyak goreng 

merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang 

dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Minyak goreng 

berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa 

gurih, menambah nilai gizi dari kalori dalam bahan pangan. 

Minyak goreng yang kita konsumsi sehari – hari sangat erat 

kaitannya dengan kesehatan kita (Sutiah.,dkk, 2008). 

     Minyak goreng tersusun atas asam lemak berbeda yaitu 

sekitar dua puluh jenis asam lemak. Setiap minyak atau lemak 

tidak ada yang hanya tersusun atas satu jenis asam lemak, 

karena minyak atau lemak selalu ada dalam bentuk campuran 

dari berberapa asam lemak. Asam lemak yang dikandung oleh 

minyak sangat menentukan mutu dari minyak, karena asam 

lemak tersebut menentukan sifat kimia dan stabilitas minyak 

(Haryono, 2010).  

    Kerusakan minyak akan mempengaruhi kualitas dan nilai gizi 

makanan yang digoreng. Pemanasan minyak goreng dengan 

suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan sebagian minyak 

teroksidasi. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi akan 

menghasilkan makanan berwarna kurang menarik dan rasa yang 

tidak enak, serta kerusakan beberapa vitamin dan asam lemak 

esensial di dalam minyak. Proses oksidasi tersebut terjadi saat 
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minyak tersebut mengalami kontak dengan sejumlah oksigen. 

Reaksi oksidasi juga akan menimbulkan bau tengik pada minyak 

dan lemak (Ketaren, 1986). Selain menimbulkan bau tengik, 

radikal bebas juga dapat terbentuk akibat oksidasi yang 

mempunyai dampak merusak sel dan jaringan tubuh. Hal ini 

disebabkan radikal bebas bersifat sangat reaktif (Retno, 1995). 

     Standar mutu minyak goreng minyak goreng ditentukan 

berdasarkan beberapa faktor, yaitu kandungan air dan kotoran 

dalam minyak, kandungan asam lemak bebas, warna, dan 

bilangan peroksida. Faktor lain yang mempengaruhi standard 

mutu adalah titik cair dan kandungan gliserida, refining loss, 

plastisitas dan spreadability, kejernihan, kandungan logam berat, 

dan bilangan penyabunan (Ketaren, 1986).  

     Selain itu, mutu miyak goreng ditentukan oleh titik asap dan 

titik didih. Titik asap merupakan suhu pemanasan minyak sampai 

terbentuk akrolein yang terbentuk dari hidrasi gliserol yang dapat 

menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Minyak goreng harus 

mempunyai titik asap yang tinggi agar asap yang berlebih tidak 

muncul selama penggorengan berlangsung. Titik asap minyak 

bervariasi berdasarkan kandungan asam lemak bebasnya. 

Minyak yang digunakan berulang akan mempunyai titik asap 

yang semakin rendah karena suhu minyak menjadi lebih cepat 

meningkat. Bila minyak mengalami pemanasan yang berlebihan, 

bagian molekulnya yaitu gliserol akan mengalami kerusakan dan 

minyak tersebut akan mengeluarkan asap biru yang sangat 
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mengganggu lapisan selaput mata. Molekul-molekul gliserol 

tersebut menjadi kering dan membentuk aldehida tidak jenuh 

yang disebut akrolein. Titik asap minyak bergantung pada 

kandungan asam lemak bebasnya. Minyak yang mempunyai 

asam lemak bebas yang tinggi memiliki kadar gliserol yang tinggi 

pula. Semakin tinggi gliserolnya semakin rendah titik asapnya 

(Winarno 1986).  Minyak yang mempunyai asam lemak bebas 

yang rendah mempunyai titik asap yang tinggi (Swern, 1964). 

Asap tipis yang muncul saat pemanasan minyak merupakan 

tanda normal, namun jika minyak mengeluarkan asap yang 

banyak, menandakan minyak tidak layak lagi digunakan 

(Harsikal,2009).  

     Sedangkan titik didih merupakan suatu keadaan saat pertama 

kali gelembung gas dihasilkan pada saat minyak goreng 

dipanaskan. Dalam teknologi makanan, lemak dan minyak 

memegang peran yang penting karena minyak dan lemak 

memiliki titik didih yang tinggi (sekitar 200oC) maka biasa 

dipergunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang 

digoreng akan kehilangan sebagian air yang dikandungnya dan 

menjadi kering (Sudarmadji, 1996). Titik didih zat cair dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu tekanan di atas  permukaan zat cair dan 

ketidakmurnian zat cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tekanan uap salah satunya adalah suhu. Semakin tinggi suhu zat 

cair, semakin besar tekanan uapnya. Apabila sebuah larutan 

mempunyai tekanan uap yang tinggi pada suhu tertentu, maka 
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molekul-molekul yang berada dalam larutan tersebut mudah 

untuk melepaskan diri dari permukaan larutan atau dapat 

dikatakan pada suhu yang sama sebuah larutan mempunyai 

tekanan uap yang rendah, maka molekul-molekul dalam larutan 

tersebut tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari larutan. 

Jadi larutan dengan tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu 

tertentu akan memiliki titik didih yang lebih rendah. Cairan akan 

mendidih ketika tekanan uapnya menjadi sama dengan tekanan 

udara luar. Titik didih cairan pada tekanan udara 760 mmHg 

disebut titik didih standar atau titik didih normal. Jadi yang 

dimaksud dengan titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap 

jenuh cairan itu sama dengan tekanan udara luar (tekanan  pada 

permukaan cairan). Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan 

menguap lebih dulu (Syukri, 2007).  

     Titik didih akan semakin meningkat dengan bertambah 

panjangnya rantai karbon asam lemak tersebut. Sementara, 

semakin tinggi suhu pemanasan pada minyak maka 

pembentukan asam lemak bebas akan semakin banyak yang 

disebabkan karena semakin tinggi suhu pemasakan maka rantai 

karbon dalam ikatan rangkap minyak semakin banyak terputus 

dan membentuk asam lemak bebas yang akan menyebabkan 

terjadinya penurunan nilai titik didih. Dengan menurunnya titik 

didih maka akan mempercepat terjadinya penguapan pada 

minyak itu sendiri (Stansby, 1982). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
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Stadar mutu minyak goreng menurut SNI dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

 

Tabel 2.2 Standard mutu minyak goreng SNI 01-3741-2002 

    Asam palmitat * % b/b Maks. 0,30 

    Asam oleat * % b/b Maks. 0,30 

Bilangan asam mg KOH/g Maks. 0,60 

Bilangan peroksida mg O2/100g Maks. 1,00 

Keterangan : *SNI 01-3741-1995 

 

 

 

  

Kriteria Uji Satuan Mutu 

Keadaan   

    Bau - Normal 

    Rasa - Normal 

    Warna - Kuning pucat sampai 

kuning 

Kadar air % b/b Maks. 0,30 

Asam lemak bebas % b/b Maks. 0,30 

    Asam laurat * % b/b Maks.0,30 

    Asam linolenat % b/b Maks. 2,00 



25 
 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Bahan Metode Kelebihan Kekurangan 

Rahayu 

dan  

Purnavita 

(2014) 

 

Regenerasi 

minyak jelantah 

secara adsorbsi 

menggunakan 

ampas pati aren 

dan bentonit pada 

berbagai variasi 

adsorben. 

 

Ampas pati 

aren dengan 

bentonit 

 

Aktivasi APA 

dengan NaOH, 

Bentonit 

dengan HCL. 

Proses 

adsorbsi 

dilakukan 

dengan rasio 

4:1, 3:1, 1:1, 

1:3 dan 0:4. 

 

Dapat menurunkan 

asam lemak bebas 

hingga 30,89% 

dengan 

perbandingan 1:1. 

 

Jumlah bentonit 

yang bersifat 

asam dan terlalu 

tinggi dapat 

memicu 

terbentuknya 

senyawa asam 

lemak bebas. 
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Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Bahan Metode Kelebihan Kekurangan 

Rahayu., 

dkk (2014) 

 

Potensi sabut dan 

tempurung kelapa 

sebagai adsorben 

untuk 

meregenerasi 

minyak jelantah. 

 

Sabut dan 

tempurung 

kelapa 

 

Perbandingan 

sabut dan 

tempurung 

kelapa 

didelignisasi 

oleh NaOH 

dengan yang 

diarangkan 

manual dan 

pada furnace 

pada suhu 

400OC, dan 

600OC. 

Penurunan FFA 

terbaik dihasilkan 

oleh sabut kelapa 

didelignifikasi yaitu 

mencapai 75,73% 

dari FFA awal 

1,03% menjadi 

0,25%. 

 

Kejernihan 

minyak hanya 

berkurang sedikit 

pada setiap 

perlakuan. 
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Nama 

Peneliti 

Judul Bahan Metode Kelebihan Kekurangan 

Okwara 

(2006) 

 

Aktivasi 

lempung 

lokal untuk 

pemucatan 

minyak 

kelapa 

sawit. 

 

Kaolin, 

Fuller’s 

Earth 

dan 

bentonit. 

 

Aktivasi dengan variasi 

konsentrasi NaOH 

yaitu 1M, 2M, 3M dan 

4M dan variasi jenis 

lempung yaitu  Kaolin, 

Fuller’s Earth dan 

bentonit. 

Diadsorpsi dengan 

variasi temperatur 

50,60,70 dan 80OC. 

Kaolin dan bentonit 

yang cukup murah. 

Aktivasi 

menggunakan NaOH 

lebih murah dari 

pada H2SO4. Hasil 

terbaik dihasilkan 

oleh bentonit yang 

hanya membutuhkan 

konsentrasi NaOH 

sebanyak 1M untuk 

hasil pemucatan 

sebesar 78,60%. 

 

Fuller’s earth 

mahal. Kaolin dan 

fuller’s earth 

membutuhkan 

konsentrasi NaOH 

yang tinggi agar 

proses pemucatan 

semakin maksimal. 
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Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Bahan Metode Kelebihan Kekurangan 

Fatmawati., 

dkk (2012) 

 

Hidrolisis 

enzimatis 

pada 

serabut 

kelapa 

dengan 

alkali 

pretreatme

nt. 

 

Serabut 

kelapa 

 

Aktivasi dengan variasi 

NaOH yaitu 3%, 7% 

dan 11% dan variasi 

temperatur yaitu 60, 

80 dan 100OC. 

 

Hasil terbaik 

didapatkan pada 

konsentrasi 11% 

dengan suhu 100OC 

dengan pengurangan 

sebesar 14,53%. 

Reaksi enzimatik 

berhenti pada suhu 

100oC. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

     Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2018 sampai 

Oktober 2018 di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan 

dan Hasil Pertanian serta di Laboratorium Daya Dan Mesin, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain : 

1. Oven : mengukur kadar air bahan 

2. Kertas saring : menyaring minyak jelantah 

3. Ayakan 60 mesh : menyeragamkan ukuran serabut 

kelapa 

4. pH meter : mengukur pH air cucian serabut kelapa dan 

bentonit 

5. Timbangan digital : menimbang massa bahan 

6. Panci : wadah serabut kelapa 

7. Stopwatch : pengukuran waktu aktivasi dan adsorbsi 

8. Buret : proses titrasi 

9. Termometer : mengukur temperatur proses 

10. Discmill : menghancurkan serabut kelapa 
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11. Cawan : sebagai tempat untuk bahan yang akan di oven 

12. Pipet tetes : untuk memindahkan cairan 

13. Erlenmeyer : sebagai wadah pengujian 

 

3.2.2 Bahan 

 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain : 

1. Minyak jelantah digunakan sebagai bahan perlakuan. Minyak 

jelantah yang digunakan digunakan merupakan minyak 

goreng bekas hasil penggorengan udang menggunakan 

vacuum frying oleh karena itu warna minyak jelantah tersebut 

berwarna kemerah-merahan. Pemilihan bahan baku ini 

dikarenakan minyak goreng bekas merupakan limbah rumah 

tangga yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan akan 

mempengaruhi lingkungan jika dibuang begitu saja. Maka, dari 

penelitian ini diharapkan dapat benar-benar melakukan 

adsorpsi sehingga minyak goreng bekas dapat dapat dipakai 

lagi untuk menaikkan nilai ekonominya dan dapat mengatasi 

serta mengurangi limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. 

2. Serabut kelapa digunakan sebagai adsorben. Serabut kelapa 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan serabut 

kelapa yang berasal dari penjual kelapa di Pasar Besar Kota 

Malang dimana serabut kelapa ini merupakan limbah yang 

dihasilkan dari penjualan tersebut. Serabut kelapa ini berasal 
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dari kelapa yang sudah tua sehingga warnanya sudah menjadi 

coklat tua. 

3. Bentonit digunakan sebagai adsorben. Bentonit yang 

digunakan merupakan bentonit merah eceran yang didapat 

dari toko kimia Makmur Sejati.  

4. Aquades digunakan untuk mencuci serabut kelapa dan 

pengenceran bahan. 

5. Etanol, indikator phenoptalein, sodium hidroksida digunakan 

untuk pengujian asam lemak bebas. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

     Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode penelitian eksperimental, yaitu dengan menggunakan 

eksperimental deskriptif yang terdiri dari 2 faktor yaitu suhu 

adsorpsi campuran bentonit dan serabut kelapa terhadap minyak 

jelantah dan rasio adsorben campuran bentonit dengan serabut 

kelapa terhadap minyak jelantah dengan masing-masing 3 kali 

pengulangan seperti yang tertera pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Variasi Suhu Adsorpsi dan Rasio 

Absorben 

 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

     Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu 

persiapan bahan, penumbukan dan pengayakan bahan, 

pretreatment/delignifikasi, aktivasi bentonit, proses adsorbsi dan 

analisis data. Diagram alir proses ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

Suhu 

Absorpsi 

(oC) 

Ulangan Rasio Absorben 

B1 (1:3) B2 (1:1) B3 (3:1) 

A1 (60) U1 

U2 

U3 

U1(A1B1) 

U2(A1B1) 

U3(A1B1) 

U1(A1B2) 

U2(A1B2) 

U3(A1B2) 

U1(A1B3) 

U2(A1B3) 

U3(A1B3) 

A2 (80) U1 

U2 

U3 

U1(A2B1) 

U2(A2B1) 

U3(A2B1) 

U1(A2B2) 

U2(A2B2) 

U3(A2B2) 

U1(A2B3) 

U2(A2B3) 

U3(A2B3) 

A3 (100) U1 

U2 

U3 

U1(A3B1) 

U2(A3B1) 

U3(A3B1) 

U1(A3B2) 

U2(A3B2) 

U3(A3B2) 

U1(A3B3) 

U2(A3B3) 

U3(A3B3) 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

3.4.1 Persiapan Bahan  

 

     Serabut kelapa dibersihkan terlebih dahulu dan dipotong kecil 

kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 

105oC selama 24 jam. Sedangkan minyak jelantah sebagai 

bahan pengujian didapatkan dari sisa penggorengan vakum. 

Minyak jelantah tersebut dilakukan penghilangan bumbu dengan 

cara diendapkan, setelah itu minyak dipisahkan dari pengotornya. 

Diagram alir proses persiapan bahan serabut kelapa ditunjukkan 

Mulai 

Persiapan bahan 

Pretreatment 

Aktivasi bentonit 

Proses adsorbsi 

Pengujian minyak 

jelantah 

Penambahan rasio 

adsorben  bentonit 

dan serabut kelapa 

sebanyak 1:3 ; 1:1 

dan 3:1 

Proses adorbsi : 

60, 80 dan 

100oC 

Analisa: 
Analisa asam 
lemak bebas 
Analisa kadar air 
Kesetimbangan 
massa 
Rendemen 
 Perhitungan 

Selesai  
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pada Gambar 3.2 sedangkan persiapan bahan minyak jelantah 

ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Persiapan Serabut Kelapa   

 

3.4.2 Penumbukan dan Pengayakan 

 

     Serabut kelapa digiling sampai sehalus mungkin dengan 

menggunakan mesin discmill. Serabut kelapa tersebut kemudian 

diayak dengan ayakan ukuran 60 mesh untuk mendapatkan 

ukuran yang seragam. Selanjutnya serabut kelapa dilakukan 

proses pretreatment atau delignifikasi.  

 

Mulai 

Pembersihan dan 

pemotongan serabut kelapa 

Pengeringan serabut kelapa 

pada suhu 105oC selama 24 jam 

Penghancuran serabut kelapa  

dengan discmill dan 

pengayakan berukuran 60 mesh 

Selesai 

Serabut kelapa Minyak jelantah 

Mulai  

Pengendapan minyak jelantah 

Pemisahan minyak jelantah dari 

pengotor 

Selesai 

Gambar 3.3 Proses Persiapan 

Minyak Jelantah 



35 
 

3.4.3 Pretreatment / Delignifikasi 

     Pretreatment dilakukan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Fatmawati dkk., (2012) yaitu dengan 

mencampurkan serabut kelapa dengan NaOH 11% dimana 

pemilihan konsentrasi tersebut merupakan perlakuan terbaik 

yang didapat dari penelitiannya. Serabut kelapa didelignifikasi 

dengan menggunakan larutan NaOH 11% dengan perbandingan 

30 g serabut kelapa dan 100 ml sebanyak selama 60 menit pada 

suhu 80-85oC. Kemudian dilanjutkan dengan penetralan serabut 

kelapa dengan pencucian menggunakan akuades. Serabut 

kelapa yang telah netral dikeringkan dengan cara pemanasan 

menggunakan 1050C selama 24 jam. Proses pretreatment / 

delignifikasi pada serabut kelapa dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 3.4 Proses Delignifikasi Serabut Kelapa 

Mulai 

Serbuk serabut 

kelapa 

Dicampur dengan larutan NaOH 11% dengan perbandingan 30 

g serabut kelapa dan 100 ml NaOH 11% pada suhu 80-85oC 

selama 60 menit. 

Dicuci dengan aquades 

Pengeringan dengan oven pada suhu 105oC selama 24 jam 

Selesai 
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3.4.4 Aktivasi bentonit 

     Aktivasi bentonit dilakukan dengan mencampurkan bentonit 

60 g dengan NaOH 1M sebanyak 50 ml dimana pemilihan ini 

dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Okwara et 

al., (2006), bahwa aktivasi bentonit yang terbaik dilakukan 

dengan menggunakan NaOH 1M dan dipanaskan pada suhu 80-

85oC selama 40 menit. Bentonit yang sudah diaktivasi kemudian 

dinetralkan dengan melakukan pencucian menggunakan 

akuades. Setelah itu, dilakukan pengecekan nilai pH untuk 

mengetahui bentonit sudah dalam keadaan netral. Setelah netral, 

bentonit kemudian dikeringkan dengan cara dipanaskan ke 

dalam oven dengan suhu 105oC selama 24 jam. Diagram alir 

proses aktivasi bentonit dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 3.5  Proses Aktivasi Bentonit 

Mulai 

Bentonit 

Pencampuran bentonit 60 g dengan NaOH 1M sebanyak 50ml pada 

suhu 80-85oC selama 40 menit 

Pencucian dengan aquades dan dikeringkan dengan oven pada suhu 

105 oC selama 24 jam 

Selesai 
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3.4.5 Proses adsorpsi 

     Proses adsorpsi minyak jelantah dengan mencampurkan 

bentonit dan serabut kelapa yang sudah dipretreatment untuk 

melihat pengaruh proses adsorpsi terhadap asam lemak bebas 

dan kadar air. Variasi rasio yang digunakan adalah 1:3 ; 1:1 dan 

3:1 kedalam 100 g minyak jelantah dan 10 g campuran bentonit 

dengan serabut kelapa selama 30 menit dengan variasi waktu 60, 

80 dan 100oC. Indikator terserapnya asam lemak bebas dan 

kadar air adalah dengan menguji minyak jelantah hasil dari 

proses adsorpsi dan menghitung kadar asam lemak bebas dan 

kadar air masing-masing dari minyak jelantah tersebut. Adsorben 

yang dikatakan telah menyerap asam lemak bebas dan kadar air 

adalah jika asam lemak bebas dan kadar air minyak jelantah hasil 

dari proses adsorpsi dengan menggunakan adsorben tersebut 

telah berkurang. Setelah minyak diadsorpsi dengan adsorben 

bentonit dan serabut kelapa, selanjutnya adsorben akan 

dipisahkan dengan minyak sampel dan ditimbang massa 

akhirnya untuk menentukan hasil rendemen dari proses adsorpsi 

tersebut. Analisa rendemen dipengaruhi oleh hilangnya sebagian 

massa minyak jelantah oleh karena terikatnya minyak dengan 

adsorben pada saat proses adsorpsi. Hilangnya massa minyak 

ini akan menentukan besarnya rendemen yang dihasilkan karena 

rendemen adalah hasil pembagian antara massa minyak akhir 

setelah adsorpsi dengan minyak awal sebelum adsorpsi. 

Diagram alir proses adsorpsi ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
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     Limbah yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu limbah yang 

dihasilkan oleh bahan baku merupakan limbah berbentuk padat 

dan cair. Limbah padat berasal dari serabut kelapa yang hilang 

pada proses penggilingan serta serabut kelapa sisa dari proses 

penggilingan yang tidak dipretreatment. Sedangkan limbah cair 

berasal dari limbah hasil proses penetralan saat setelah bentonit 

maupun serabut kelapa selesai dipretreatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 3.6  Proses Adsorbsi Minyak Jelantah 

Mulai 

100 g minyak jelantah 

Proses adsorbsi : 

dipanaskan dan diaduk 

selama 30 menit 

Proses adsorpsi : 

60, 80 dan 100oC 

Penambahan 

adsorben bentonit 

dan serabut kelapa 

10 g dengan 

perbandingan 1:3 ; 

1:1 dan 3:1  

Disaring dengan kertas 

saring 

Minyak hasil 

adsorpsi 

Analisa: 
Analisa asam lemak 
bebas 
Analisa kadar air 
Kesetimbangan 
massa 
Rendemen 

Selesai 
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3.5 Analisis Data 

 

3.5.1 Pengujian Asam Lemak Bebas (AOAC, 1990) 

 

     Ditimbang 14 g minyak jelantah uji kedalam erlenmeyer 250 

ml. Ditambahkan 25 ml etanol hangat 95% kemudian 

ditambahkan larutan fenolftalein sebanyak 2 ml sebagai indikator. 

Dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk 

warna merah muda yang tidak hilang sampai 30 detik. Kemudian 

dicatat volume larutan NaOH yang diperlukan dan dilakukan 

perhitungan. Diagram alir pengujian ini ditunjukkan pada Gambar 

3.7. 

%𝐴𝐿𝐵 =
𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥  𝐵𝑀 𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑀𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑥 1000
𝑥100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 3.7  Proses Pengujian Asam Lemak Bebas 

Mulai 

14 g minyak jelantah 

Ditambahkan 25 ml etanol dan 2ml larutan fenolftalein 

Dititrasi dengan sodium hidroksida 0,05 N sampai terbentuk warna 

merah muda 

Perhitungan 

Selesai 
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3.5.2 Pengujian Kadar Air (Sudarmadji, 1996) 

 

   Analisis kadar air dilakukan berdasarkan pada perbedaan berat 

sampel sebelum dan sesudah dikeringkan. Analisis kadar air 

pada penelitian ini dilakukan mulai dari awal pengeringan serabut 

kelapa awal sebelum di-discmill, sesudah di-discmill, setelah 

dilakukan pretreatment dan aktivasi bentonit serta dilakukan pula 

pada bahan minyak jelantah sebelum di adsorbsi dan sesudah di 

adsorbsi. Analisa kadar air ini berfungsi juga untuk menentukan 

rendemen serta kesetimbangan massa. Pengujian kadar air ini 

dilakukan dengan menimbang ±5 g bahan dalam cawan 

kemudian dioven pada suhu 105oC sampai berat konstan, 

selanjutnya ditimbang. Pengurangan berat minyak dinyatakan 

sebagai berat air yang menguap dari minyak. Diagram alir 

pengujian kadar air dapat dilihat pada Gambar 3.7. Berikut rumus 

perhitungan kadar air: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 (𝑤𝑏) =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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Gambar 3.8 Proses Pengujian Kadar Air 

 

3.5.3 Kesetimbangan Massa 

 

     Kesetimbangan massa digunakan untuk melacak aliran bahan 

masuk dan keluar dalam suatu proses dan menghasilkan 

kuantitas komponen komponen atau proses secara keseluruhan. 

Prinsip dari kesetimbangan massa adalah total berat yang masuk 

(input) ke dalam suatu tahap proses atau proses keseluruhan 

akan sama dengan total berat dari outputnya. Perubahan yang 

terjadi adalah perubahan wujud dari input menjadi bentuk lainnya 

pada saat output. Bahan yang masuk ke dalam suatu tahap 

proses dapat berupa satu jenis bahan atau lebih, begitu juga 

bahan yang keluar dapat berupa satu atau lebih produk yang 

dikehendaki, limbah (waste) ataupun kehilangan yang tidak 

Mulai 

5 g bahan 

Dimasukkan kedalam cawan kering dan dioven pada 

suhu 105oC sampai berat konstan kemudian ditimbang 

Perhitungan 

Selesai 
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terkontrol. Secara matematis prinsip kesetimbangan massa 

dapat dinyatakan dalam persamaan (Hartati, 2010) : 

minput = moutput + makumulasi 

3.5.4 Rendemen 

     Kesetimbangan massa sangat berguna untuk menghitung 

formulasi komposisi bahan baku, komposisi akhir bahan setelah 

pencampuran, besarnya rendemen pada suatu proses produksi 

dan efisiensi proses pemisahan. Rendemen dihitung 

berdasarkan perbandingan persentase antara berat akhir 

(produk) dengan berat awal (input). Nilai rendemen yang tinggi 

menunjukkan proses ekstraksi zat aktif berlangsung efektif. 

Rumus perhitungan rendemen adalah sebagai berikut (Warsiki, 

2011): 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
massa akhir

massa awal
 𝑥 100% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Asam Lemak Bebas 

     Pengujian kandungan asam lemak bebas dilakukan dengan 

suhu 60OC, 80OC, 100OC pada masing-masing rasio adsorben 

bentonit dan serabut yaitu 1:1 : 1:3 dan 3:1. Data kandungan 

asam lemak bebas (%) dan penurunan kandungan asam lemak 

bebas yang diperoleh ditampilkan pada Lampiran 1. Data 

tersebut menunjukkan rata-rata nilai kandungan asam lemak 

bebas dengan perlakuan variasi suhu 60, 80 dan 100oC dan 

penambahan rasio dalam 3 level yaitu 1:1; 1:3 dan 3:1. Dari data 

hasil pengujian asam lemak bebas dapat diketahui bahwa 

kandungan asam lemak bebas pada sampel yang sudah 

diadsorpsi berkisar antara 0,181% sampai 0,208%. Keragaman 

data pada setiap perlakuan dan ulangan dapat diketahui dengan 

melihat standar deviasi. Nilai standar deviasi yang diperoleh 

adalah sekitar 0,001 sampai 0,037. Dimana semakin kecil nilai 

standar deviasi tersebut maka semakin homogen data yang 

diperoleh. Nilai standar deviasi masih bisa dikatakan homogen 

karena nilainya dibawah 25% dari rata-rata setiap perlakuan.  

     Kandungan asam lemak bebas tertinggi yaitu perlakuan suhu 

60oC dengan rasio 1:3 yaitu 0,208%. Sedangkan kandungan 

asam lemak bebas terendah diperoleh pada perlakuan suhu 
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100oC dengan rasio 3:1 yaitu sebesar 0,181%. Kandungan asam 

lemak bebas pada perlakuan setelah dilakukan adsorpsi 

menunjukkan adanya penurunan pada tiap sampel secara 

keseluruhan. Kandungan asam lemak bebas yang tinggi 

menunjukkan bahwa penurunan asam lemak bebas yang rendah 

sedangkan sampel dengan kandungan asam lemak bebas yang 

rendah menunjukkan adanya penurunan asam lemak yang tinggi. 

Data persentase penurunan asam lemak bebas setelah adsorpsi 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Hubungan Suhu Adsorpsi dan Rasio Adsorben 

terhadap Persentase Penurunan Kandungan Asam Lemak 
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     Hasil ANOVA yang dilakukan dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa variasi suhu dan 

variasi rasio berpengaruh nyata terhadap penurunan asam lemak 

bebas. Sementara untuk kombinasi perlakuan variasi suhu 

dengan variasi rasio tidak berpengaruh nyata terhadap 

penurunan kandungan asam lemak bebas. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa agar dalam penerapannya sebaiknya hanya 

dilakukan salah satu perlakuan variasi suhu atau variasi rasio.  

     Pada perlakuan ini nilai yang berpengaruh nyata adalah 

variasi suhu dan variasi rasio sehingga dilakukan uji lanjut yaitu 

uji BNT. Oleh karena itu, dilakukan uji lanjut untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh antara tiap perlakuan. Uji lanjut yang 

digunakan merupakan uji lanjut BNT pada taraf 5%. Notasi akan 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang diberikan tiap perlakuan 

terhadap penurunan kandungan asam lemak bebas. Uji lanjut 

BNT dapat dilihat pada Lampiran 2. 

     Data tersebut menunjukkan data uji lanjut BNT 5% pengaruh 

suhu terhadap penurunan kandungan asam lemak bebas. Hasil 

penurunan kandungan asam lemak bebas tertinggi diperoleh 

pada perlakuan suhu 100oC dengan nilai penurunan sebesar 

45,745%. Penurunan kandungan asam lemak bebas pada suhu 

80oC mencapai 44,210%. Sedangkan penurunan kandungan 

asam lemak bebas terendah diperoleh pada suhu 60oC dengan 

nilai penurunan sebesar 40,971%. 
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     Pada data tersebut juga menunjukkan uji lanjut BNT 5% 

pengaruh rasio adsorben terhadap penurunan kandungan asam 

lemak bebas. Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa rasio 3:1, 

1:1 dan 1:3 berbeda nyata satu sama lain. Hasil penurunan 

kandungan asam lemak bebas terendah diperoleh pada rasio 

adsorben 1:3 dengan nilai penurunan sebesar 41,419%. 

Perlakuan dengan rasio 1:1 dapat menurunkan asam lemak 

bebas sebesar 44,306%. Sementara penurunan kandungan 

asam lemak bebas tertinggi diperoleh pada perlakuan rasio 

adsorben 3:1 dengan nilai penurunan sebesar 45,202%. Hasil 

tersebut diperoleh pada suhu adsorpsi 100oC dengan waktu 

pengadukan selama 30 menit. Keseluruhan data tersebut 

menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil 

pada penelitian terdahulu dengan menggunakan adsorben 

ampas pati aren dengan campuran bentonit. Perlakuan terbaik 

pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu dan 

Purnavita (2014) dengan menggunakan ampas pati aren 

berukuran 80 mesh yang diaktivasi dengan larutan NaOH 0,25 N 

dengan bentonit berukuran 100 mesh yang diaktivasi dengan 

larutan HCL 5 N dapat menurunkan asam lemak bebas sebesar 

30,89% pada rasio ampas pati aren dengan bentonit 1:1 dan suhu 

adsorpsi 100oC dengan waktu pengadukan 20 menit.  

     Dari data pengaruh suhu terhadap asam lemak bebas diatas, 

menunjukkan bahwa dengan bertambahnya nilai suhu adsorpsi 

maka kandungan asam lemak bebas pada sampel menurun. Hal 
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ini menunjukkan bahwa variasi suhu mempengaruhi besarnya 

kandungan asam lemak bebas minyak jelantah. Dengan 

kenaikan suhu adsorpsi maka nilai penurunan kandungan asam 

lemak bebas pada sampel juga semakin meningkat. Hal ini 

dikarenakan dengan penambahan suhu adsorpsi dapat 

mempercepat laju pengikatan asam lemak bebas pada adsorben. 

Hal ini sesuai dengan penyataan oleh Rahayu dan Purnavita 

(2014) yang menyatakan bahwa pada dasarnya semakin tinggi 

suhu adsorpsi, bilangan asam minyak setelah adsorpsi semakin 

kecil. Hal ini dikarenakan pada suhu yang semakin tinggi, energi 

kinetik molekul untuk terjadinya tumbukan akan semakin besar, 

sehingga kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi asam 

lemak bebas juga akan meningkat. 

     Data tersebut juga terlihat bahwa hasil adsorpsi yang 

dilakukan dengan menggunakan bentonit dan serabut 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan 

karena kedua adsorben mempunyai kemampuan mengadsorbsi 

yang hampir sama terhadap asam lemak bebas. Kemampuan 

adsropsi ini disebabkan karena adanya aktivasi sehingga pori-

pori yang ada pada adsorben membesar dan memperluas 

permukaannya sehingga akan mempertinggi kemampuan 

adsorpsi pada adsorben. 

     Pada perlakuan ini secara garis besar bentonit mempunyai 

kemampuan adsorpsi yang lebih baik daripada serabut kelapa. 
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Hal ini dikarenakan perbedaan kualitas adsorben yang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik bahan baku, 

metode aktivasi serta konsentrasi activated agent yang berbeda 

pada masing-masing adsorben untuk memperoleh kemampuan 

adsorpsi yang optimal. Konsentrasi dan jenis activated agent 

akan mempengaruhi besar pori dan menentukan nilai luas 

permukaan adsorben. Perbedaan luas permukaan adsorben 

disebabkan oleh NaOH sebagai basa kuat yang dapat melarutkan 

pengotor yang menutupi pori. Pengotor pada pori adsorben dapat 

mengurangi daya adsorpsi, sehingga dengan larutnya pengotor 

tersebut akan mempengaruhi kapasitas adsorpsi pada suatu 

adsorben (Purnama, dkk. 2015). Pernyataan ini ditambahkan 

oleh (Proctor dkk. 1995) bahwa bentonit memiliki unsur silika (Si) 

sehingga mampu mengikat asam lemak bebas. Unsur silika 

mampu mengikat asam lemak bebas membentuk senyawa 

kompleks Si-asam lemak bebas. Proses ini terjadi karena 

terbentuknya ikatan hidrogen antara silika dengan permukaan 

asam lemak bebas. Atom oksigen dari gugus silanol akan 

berikatan hidrogen dengan gugus hidrogen karboksil pada asam 

lemak bebas sehingga molekul asam lemak bebas dapat 

teradsorpsi pada permukaan adsorben (Rahayu, 2014). 

Sedangkan serabut kelapa mengandung selulosa yang kaya 

akan gugus –OH yang bersifat elektronegatif (basa) dan polar 

sehingga dapat berinteraksi dengan gugus –COOH dari asam 

lemak bebas yang bersifat elektropositif (asam) dan polar. 
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Kemampuan ini yang menyebabkan adsorben serabut kelapa 

dapat menurunkan kadar asam lemak bebas dalam minyak 

jelantah (Rahayu, 2014). 

4.2 Kadar Air 

     Nilai rata-rata kadar air pada tiap perlakuan ditampilkan pada 

Lampiran 3. Dari data hasil pengujian kadar air diketahui bahwa 

rata-rata nilai kadar air sampel setelah diadsorpsi berkisar antara 

0,160% sampai 0,217%. Kadar air tertinggi diperoleh pada 

perlakuan suhu 60oC dengan rasio 3:1 yaitu 0,217%. Sedangkan 

kadar air terendah diperoleh pada perlakuan suhu 100oC dengan 

rasio 1:3 yaitu sebesar 0,160%. Setelah dilakukan pengukuran 

untuk mendapatkan data tersebut, terlihat bahwa kadar air 

sampel setelah adsorpsi mengalami penurunan dibandingkan 

kadar air sebelum diadsorpsi. Kadar air yang tinggi pada sampel 

setelah adsorpsi menunjukkan adanya penurunan kadar air yang 

rendah sedangkan sampel setelah adsorpsi yang mempunyai 

kadar air rendah menunjukkan adanya penurunan kadar air yang 

tinggi dari sebelum adsorpsi pada sampel perlakuan tersebut. 

Data persentase penurunan kadar air setelah adsorpsi dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Hubungan Suhu Adsorpsi dan Rasio Adsorben 

terhadap Persentase Penurunan Kadar Air 

     Hasil analisis ANOVA yang dilakukan pada penurunan kadar 

air dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan data tersebut 

didapatkan bahwa variasi suhu berpengaruh sangat nyata 

terhadap penurunan kadar air. Sedangkan perlakuan variasi rasio 

dan perlakuan kombinasi tidak berpengaruh nyata terhadap 

penurunan kadar air. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa 

variasi suhu bepengaruh sangat nyata terhadap penurunan kadar 

air sehingga dibutuhkan uji lanjut yaitu uji BNT untuk melihat 

perbedaan masing-masing perlakuan pada variasi tersebut.  

     Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa suhu 100, 80 dan 60 

mempunyai notasi yang berbeda sangat nyata pada setiap 

perlakuannya. Perlakuan dengan hasil penurunan kadar air 
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terendah diperoleh pada suhu 60oC dengan nilai persentase 

penurunan sebesar 45,248%. Perlakuan suhu 80OC dapat 

menurunkan kadar air sebesar 50,498%. Sementara penurunan 

kadar air tertinggi dihasilkan oleh perlakuan suhu 100oC dengan 

nilai persentase penurunannya hingga 56,601%. Data penurunan 

kadar air tersebut menunjukkan hasil yang tidak lebih baik 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan hanya 

menggunakan bentonit sebagai adsorbennya. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyowati dkk (2011) proses 

aktivasi bentonit dilakukan pada suhu pemanasan 250oC selama 

kurang lebih 1 jam dengan proses adsorpsi yang juga dilakukan 

selama 1 jam dengan menggunakan pengaduk mekanik yang 

dapat menghasilkan penurunan kadar air sebesar 77,419% 

dengan temperatur adsorpsi pada suhu 98oC dengan 

penambahan bentonit sebesar 20%. Pemakaian suhu yang lebih 

tinggi dan dengan waktu yang lebih lama adalah faktor yang 

menyebabkan penurunan kadar air minyak lebih besar 

dibandingkan pada penelitian ini.  

     Pada perlakuan variasi suhu dari data diatas dapat dilihat 

bahwa  hasil proses adsorpsi menunjukkan bahwa variasi suhu 

memberikan pengaruh yang linear terhadap penurunan kadar air 

pada minyak jelantah. Semakin tinggi suhu adsorpsi maka kadar 

air pada minyak jelantah akan semakin berkurang. Berkurangnya 

kadar air kemungkinan disebabkan karena air yang akan 

menguap seiring dengan naiknya suhu adsorpsi. Selain itu 
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penurunan kadar air ini diakibatkan oleh adanya pengadukan 

pada proses adsorpsi. Proses pengadukan akan melakukan 

sentuhan dan kontak oleh adsorben terhadap minyak jelantah. 

Kontak adsorben terhadap minyak jelantah akan mengakibatkan 

terjadinya tarik menarik antara permukaan adsorben dengan 

molekul air. Tarik menarik tersebut akan mengakibatkan 

terjadinya perpindahan molekul air pada minyak jelantah dan 

akan menempel di permukaan adsorben. 

     Grafik penurunan kadar air pada minyak jelantah diatas dapat 

dilihat bahwa serabut kelapa memiliki kemampuan adsorpsi 

terhadap kadar air lebih besar dibanding bentonit. Dimungkinkan 

bahwa dalam penelitian ini bentonit memiliki lebih banyak 

kandungan air yang mengakibatkan daya serap terhadap kadar 

air berkurang dibandingkan serabut kelapa. Kemungkinan hal ini 

terjadi karena pada serabut kelapa dilakukan pengovenan 

serabut kelapa terlebih dahulu yang megakibatkan kadar air 

serabut kelapa berkurang sedangkan bentonit tidak 

mendapatkan perlakuan tersebut. Hal ini juga ditambahkan oleh 

(Suhendarwati, dkk, 2013) yang mengatakan bahwa 

ketidakseragaman nilai kadar air juga disebabkan karena 

adsorben bersifat higroskopis sehingga mudah menyerap uap air. 

Adsorben yang mengandung kadar air yang tinggi akan 

menurunkan daya adsorpsi dari adsorben tersebut.  
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4.3 Kesetimbangan Massa 

     Kesetimbangan massa pada proses penelitian ini dihitung 

berdasarkan masing-masing proses yaitu persiapan bahan, 

aktivasi adsorben dan adsorpsi. Serabut kelapa yang sudah 

dipisahkan dengan kulitnya dan yang sudah digunting kecil 

ditimbang sebanyak 1500 gram. Serabut kelapa kemudian 

dikeringkan dan digiling yang selanjutnya akan diakivasi untuk 

dijadikan adsorben minyak jelantah. sedangkan bentonit 

ditimbang sebanyak 500 gram kemudian bentonit diaktivasi untuk 

dijadikan sebagai adsorben. Perhitungan kesetimbangan massa 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara menimbang hasil akhir 

dari setiap tahap perlakuan. Diagram neraca kesetimbangan 

massa dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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4.3.1 Kesetimbangan Massa Selama Persiapan Bahan  

1. Pengeringan serabut kelapa 

     Sebelum proses pengeringan dilakukan, serabut kelapa 

terlebih dahulu dipisahkan dari kulit terluarnya dan selanjutnya 

dipotong kecil-kecil untuk mempermudah dalam proses 

penggilingan. Pengeringan dilakukan selain untuk 

mempermudah dalam proses penggilingan juga berfungsi agar 

serabut kelapa lebih mudah dipretreatment. Pada Gambar 4.3 

terlihat bahwa pada proses ini output serabut kelapa mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan kadar 

air pada saat serabut kelapa dioven. Pengurangan kadar air ini 

disebabkan karena kadar air yang berada didalam serabut kelapa 

mengalami penguapan karena pemberian suhu panas sebesar 

105OC. Kadar air pada serabut kelapa berakumulasi menjadi uap 

air yang mengakibatkan massa serabut kelapa menjadi 

berkurang. Pada diagram tersebut terlihat bahwa massa serabut 

kelapa mengalami penurunan yang tinggi dari massa awal 1500 

gram menjadi 1313,18 gram. Hal ini karena serabut kelapa awal 

masih lembab dan memiliki kadar air yang tinggi, sehingga ketika 

dioven maka air akan menguap dan terpisah dengan serabut 

kelapa.  
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2. Penggilingan Serabut Kelapa 

     Proses penggilingan serabut kelapa berfungsi untuk 

mengecilkan serabut kelapa sehingga dapat memperluas luas 

permukaannya serta menyeragamkan ukuran serabut kelapa. 

Pada proses ini penggilingan dilakukan dengan menggunakan 

mesin discmill. Pada diagram kesetimbangan massa terlihat 

bahwa terjadi penurunan massa serabut kelapa yang cukup 

banyak. Massa awal serabut kelapa yang digiling adalah massa 

hasil proses pengeringan  yaitu 1313,18 gram kemudian setelah 

dilakukan penggilingan dan pengayakan, massa serabut kelapa 

menjadi 887,802 gram. Hal ini terjadi karena pada proses 

pengilingan dengan menggunakan discmill, sebagian serabut 

kelapa hilang karena adanya celah atau kebocoran pada mesin 

tersebut dan penggilingan harus dilakukan berulang-ulang 

sehingga menambah serabut kelapa yang hilang pada proses ini. 

3. Pretreatment Serabut Kelapa  

     Pada proses ini, pretreatment dilakukan agar dapat 

mengoptimalkan kemampuan adsorpsi pada serabut kelapa. 

Pretreatment ini dilakukan dengan menambahkan serabut kelapa 

dengan sodium hidroksida dengan suhu dan waktu yang sudah 

ditentukan. Serabut kelapa yang ditreatment tidak keseluruhan 

dari sisa penggilingan melainkan hanya sebanyak 870 gram, 

karena  pretreatment dilakukan dengan perbandingan 30 gram 

serabut kelapa dengan 100 ml sodium hidroksida. Pada 
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pretreatment ini, terjadi peluruhan lignin pada serabut kelapa 

yang dilakukan oleh natrium hidroksida. Setelah proses 

pencampuran dan pemanasan dilakukan, selanjutnya serabut 

kelapa akan dicuci dengan akuades sampai pH serabut kelapa 

tersebut netral. Penetralan dilakukan dengan menggunakan 

saringan agar mempermudah pencucian. Pada proses ini terjadi 

penurunan massa yang cukup signifikan dari 870 gram serabut 

kelapa menjadi 302,090 gram. Hal ini disebabkan karena pada 

saat pencucian berulangkali, sebagian serabut kelapa lolos saat 

dilakukan penyaringan serta luruhnya lignin yang menyebabkan 

turunnya massa serabut kelapa tersebut. Selain itu, hal ini juga 

mungkin disebabkan karena kandungan air serabut kelapa 

sebelum pretreatment lebih banyak sehingga pada saat 

pengeringan setelah proses penetralan dilakukan, kadar air awal 

juga ikut menguap yang menyebabkan serabut kelapa setelah 

pretreatment lebih kering sehingga menyebabkan penurunan 

massa pada proses ini.  

4. Pretreatment Bentonit 

     Proses pretreatment pada bentonit dilakukan dengan cara 

menambahkan NaOH pada bentonit dengan konsentrasi dan 

volume yang sudah ditentukan. Proses pencampuran tersebut 

dilakukan dengan bantuan panas dari hotplate. Pretreatment 

dilakukan agar menambah daya serap dari bentonit dengan 

memperbesar pori-porinya sehingga dapat menyerap dengan 
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lebih optimal. Setelah proses pretreatment, bentonit selanjutnya 

akan dicuci dengan akuades sampai pH netral. Pencucian ini 

berfungsi agar tidak ada NaOH yang membahayakan tertinggal 

pada bentonit. Proses pencucian tersebut dilakukan dengan 

menambahkan bentonit dengan akuades, lalu akuades tersebut 

dibuang dan digantikan dengan akuades yang baru sampai pH 

bentonit netral. Proses ini dapat membuang bentonit yang ikut 

dengan akuades cucian yang dibuang sehingga menyebabkan 

massa bentonit berkurang. Hal ini dapat dilihat bahwa massa 

bentonit setelah proses pretreatment berkurang 58,275%. 

Berkurangnya massa bentonit tersebut juga mungkin disebabkan 

oleh kadar air bentonit setelah pretreatment lebih banyak 

dibandingkan dengan bentonit setelah pretreatment karena tidak 

adanya proses pengeringan sebelum pretreatment sedangkan 

setelah pretreatment dilakukan pengeringan yang 

mengakibatkan kadar air sebelum pretreatment juga ikut 

menguap.  

4.4 Rendemen 

     Data rendemen minyak setelah diadsorpsi dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah 

menjadi grafik untuk mempermudah menjelaskan hasil rendemen 

yang didapat dari proses adsorpsi dan menjelaskan pengaruh 

massa adsorben terhadap massa minyak sampel tersebut. Grafik 
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pengaruh perlakuan terhadap rendemen dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

  

Gambar 4.4 Hubungan Perlakuan terhadap Rendemen Minyak 

     Gambar 4.4 menunjukkan rata-rata nilai dari data hasil 

perhitungan rendemen minyak jelantah. Dari data tersebut 

diketahui bahwa nilai rendemen minyak jelantah setelah 

diadsorpsi adalah berkisar 78,201% sampai 86,447%. Perlakuan 

yang menghasilkan rendemen tertinggi adalah perlakuan suhu 

60oC dengan rasio 3:1 sebesar 86,447%. Sementara rendemen 

terendah dihasilkan oleh perlakuan suhu 80oC dengan rasio 1:3 

yang mempunyai nilai 78,201%. Dari data tersebut juga dapat 

dilihat keragaman dari setiap perlakuan yang ditunjukkan pada 

nilai standar deviasi. 
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     Hasil analisis ANOVA yang dilakukan pada penurunan kadar 

air dapat dilihat pada Lampiran 7. Berdasarkan data tersebut 

didapatkan bahwa variasi suhu tidak berpengaruh nyata terhadap 

rendemen yang dihasilkan. Sedangkan perlakuan variasi rasio 

berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen. Sementara untuk 

kombinasi perlakuan variasi suhu dengan variasi rasio 

berpengaruh nyata terhadap hasil rendemen.  

     Hasil ANOVA diatas menunjukkan bahwa dengan adanya 

variasi suhu dan variasi adsorben mempunyai pengaruh nyata 

terhadap rendemen minyak jelantah yang dihasilkan. Oleh 

karena itu dibutuhkan uji lanjut untuk mengetahui perbedaan dari 

setiap perlakuan. Notasi dari uji tersebut akan menunjukkan 

perbedaan dari masing-masing perlakuan. Uji lanjut BNT 5% 

dapat dilihat dalam Lampiran 6. 

     Data menunjukkan bahwa setiap variasi rasio mempunyai 

notasi yang berbeda terhadap masing-masing perlakuan. Nilai 

rendemen tertinggi dihasilkan pada perlakuan rasio 3:1 dengan 

nilai 85,678%. Sedangkan  nilai rendemen terendah dihasilkan 

oleh perlakuan rasio 1:3 dengan nilai 78,778%. Hasil uji lanjut 

BNT pengaruh perlakuan kombinasi terhadap rendemen minyak 

juga ditampilkan pada lampiran tersebut. Data tersebut 

menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi mempunyai pengaruh 

terhadap rendemen minyak yang dihasilkan. Perolehan 

rendemen pada penelitian ini menghasilkan hasil yang lebih baik 
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dibandingkan penelitian terdahulu dengan hanya menggunakan 

bentonit sebagai adsorbennya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Nadhiro, et al (2017) dengan menggunakan minyak ikan sebagai 

bahan penelitiannya serta bentonit sebagai adsorben. Aktivasi 

bentonit dilakukan dengan menggunakan larutan H2SO4 5 N 

selama 2 jam pada suhu 70oC dan menghasilkan rendemen 

tertinggi sebesar 33,418% dengan bentonit sebanyak 6%. 

     Berdasarkan data grafik dan uji lanjut BNT diatas, massa 

minyak mengalami penurunan dibandingkan dengan massa 

minyak sebelum adsorpsi. Seperti pada perlakuan suhu 60oC 

dengan rasio 3:1 dengan rendemen terbesar yaitu 86,447%, 

minyak jelantah awal sebesar 100,003 gram kemudian 

mengalami penurunan massa setelah dilakukan adsorpsi menjadi 

86,450 gram. Penurunan massa minyak setelah adsorpsi 

tersebut sangat mempengaruhi hasil rendemen minyak jelantah. 

Pengurangan massa tersebut memberikan pengaruh yang linier 

terhadap rendemen yang mengakibatkan rendemen juga 

semakin menurun. Penurunan rendemen ini disebabkan oleh 

adanya minyak yang terikut dengan adsorben dan menempel 

pada permukaan adsorben. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Ketaren (2008), yaitu adsorben dapat menyerap sebagian minyak 

dan tertinggal dalam permukaan adsorben pada saat terjadinya 

proses adsorpsi.  Selain itu dapat penurunan rendemen minyak 

jelantah dapat disebabkan oleh kurang sempurnanya proses 

penyaringan pada saat pemisahan minyak dengan adsorben.  
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4.5 Perlakuan Terbaik dengan Perlakuan Kontrol 

   Perlakuan kontrol yang dilakukan adalah dengan menambah 

adsorben dengan rasio 0:4 yaitu dengan 10 gram serabut kelapa 

tanpa menggunakan bentonit dan perbandingan 4:0 yaitu dengan 

menggunakan 10 gram bentonit tanpa menggunakan serabut 

kelapa. Hal ini dilakukan untuk  membandingkan kombinasi 

perlakuan terbaik dari setiap pengujian terhadap penurunan 

kandungan asam lemak bebas dan kadar air dengan perlakuan 

kontrol. Perlakuan terbaik untuk menurunkan asam lemak bebas 

berada pada suhu adsorpsi 100oC dengan rasio adsorpsi 3:1. 

Sedangkan perlakuan terbaik untuk menurunkan kadar air 

berada pada suhu adsorpsi 100oC dengan rasio adsorben 1:3. 

Data perbandingan antara perlakuan terbaik dengan perlakuan 

kontrol terhadap penurunan asam lemak bebas dan penurunan 

kadar air dapat dilihat pada Lampiran 7. Grafik perbandingan 

perlakuan kontrol dengan perlakuan terbaik terhadap penurunan 

dan persentase penurunan asam lemak bebas dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. Sementara grafik perbandingan perlakuan kontrol 

dengan perlakuan terbaik terhadap penurunan  dan persentase 

penurunan kadar air dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.5 Perbandingan Kandungan Asam Lemak Bebas  

Antara Perlakuan Terbaik dengan Perlakuan Kontrol  

Gambar 4.6 Perbandingan Penurunan Kadar Air Antara 

Perlakuan Terbaik dengan Perlakuan Kontrol 
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     Dari data Gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa perlakuan 

yang paling baik dalam menurunkan asam lemak bebas adalah 

perlakuan kontrol dengan perbandingan rasio adsorben 4:0 

dengan suhu 100oC. Perlakuan tersebut dapat menurunkan asam 

lemak bebas hingga 52,493%. Hal ini disebabkan karena pada 

saat adsorpsi, bentonit lebih baik dalam menurunkan asam lemak 

bebas. Sedangkan perlakuan dengan penurunan kadar air 

terbaik adalah perlakuan kontrol 0:4 dengan suhu 100oC. 

Perlakuan ini dapat menurunkan kadar air dengan persentase 

59,055%. Dari data ini terlihat bahwa dalam penurunan kadar air, 

adsorben serabut kelapa mempunyai daya serap yang lebih baik 

daripada adsorben bentonit.  

4.6 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

     Secara keseluruhan, kombinasi perlakuan terbaik 

berdasarkan besar penurunan kandungan asam lemak bebas, 

penurunan kadar air dan rendemen yang dihasilkan dapat 

ditentukan dengan metode multiple attribute (Zeleny, 1982). 

Tabel metode multiple attribute untuk mencari perlakuan terbaik 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Nilai terbaik pada metode ini 

adalah nilai yang paling sesuai dengan harapan yaitu nilai 

maksimal dari suatu parameter. Pada tabel hasil perhitungan 

tersebut terlihat bahwa perlakuan kombinasi terbaik terhadap 

parameter penurunan asam lemak bebas, kadar air dan besar 

rendemen dihasilkan oleh kombinasi perlakuan dengan suhu 
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adsorpsi 100oC dan rasio adsorben sebanyak 1:1. Tabel besar 

kandungan parameter uji yang dihasilkan oleh perlakuan dengan 

suhu adsorpsi 100oC dan rasio adsorben sebanyak 3:1 dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 Perlakuan Terbaik terhadap Penurunan Asam Lemak 

Bebas, Kadar Air dan Besar Rendemen 

Parameter Suhu 100oC dengan Rasio 3:1 

Kandungan awal 

setelah adsopsi (%) 

Persentase 

Penurunan (%) 

Asam lemak bebas 0,181 47,460 

Kadar air 0,173 54,741 

Rendemen 85,903 85,901 

 

     Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada perlakuan dengan 

suhu 100oC dengan rasio 3:1 menghasilkan besar penurunan 

asam lemak bebas sebanyak 47,460%. Sementara besar 

penurunan kadar air yang dihasilkan oleh perlakuan ini sebanyak 

54,741% dengan rendemen yang dihasilkan sebanyak 85,901. 

Penurunan kandungan asam lemak bebas dan penurunan kadar 

air pada perlakuan terbaik ini tidak memberikan rendemen yang 

tertinggi pula. Besarnya hasil dari parameter uji yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh besarnya suhu adsorpsi yang diterapkan dan 

rasio adsorben yang diberikan pada perlakuan tersebut.  
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4.8 Aplikasi Hasil Penelitian 

     Hasil output dari penelitian ini adalah minyak jelantah dengan 

kandungan asam lemak bebas yang rendah. Minyak jelantah 

merupakan limbah dengan sifat karsinogenik yang dapat 

dijadikan sebagai bahan baku  yang mudah dan ekonomis dalam 

pembuatan biodiesel. Biodiesel merupakan salah satu jenis 

bahan bakar diesel alternatif yang ramah lingkungan yang 

berasal dari minyak tumbuhan atau lemak hewan yang dihasilkan 

melalui proses reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Minyak 

jelantah tidak bisa dikonversikan menjadi biodisel jika minyak 

jelantah tersebut masih mempunyai asam lemak bebas yang 

tinggi. Adanya asam lemak bebas yang tinggi dalam minyak 

goreng bekas dapat menyebabkan reaksi samping yaitu reaksi 

penyabunan, jika dalam proses pembuatan biodiesel langsung 

menggunakan reaksi transesterifikasi. Sabun yang dihasilkan 

dapat mengganggu reaksi dan proses pemurnian biodiesel (Aziz, 

2007). Oleh karena itu, dilakukan berbagai treatment agar 

kandungan asam lemak bebas minyak jelantah dapat berkurang 

dan dijadikan sebagai bahan baku biodiesel. Pada penelitian ini, 

minyak jelantah yang dihasilkan telah memiliki kandungan asam 

lemak bebas yang rendah. Oleh karena itu, minyak jelantah hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pembuatan biodiesel untuk mengurangi terjadinya reaksi 

samping yaitu rekasi penyabunan pada proses pembuatannya.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Variasi rasio adsorben bentonit dengan serabut kelapa 

berpengaruh nyata terhadap penurunan asam lemak 

bebas minyak jelantah. Persentase penurunan asam 

lemak bebas minyak mencapai 45,202% pada rasio 3:1. 

Sementara variasi rasio adsorben tidak berpengaruh 

nyata terhadap penurunan kadar air minyak. Variasi rasio 

adsorben berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen 

minyak dimana rendemen minyak jelantah tertinggi dapat 

dihasilkan hingga 86,447% pada perbandingan 3:1. 

2. Variasi suhu adsorpsi berpengaruh nyata terhadap 

penurunan asam lemak bebas minyak jelantah. 

Persentase penurunan asam lemak bebas minyak 

mencapai 45,745% pada perlakuan suhu 100oC. Variasi 

suhu berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan 

kadar air minyak dimana persentase penurunan kadar air 

minyak mencapai 56,601% pada perlakuan suhu 100oC. 

Variasi suhu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

rendemen minyak jelantah.  
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3. Perlakuan terbaik yang didapatkan pada penelitian ini 

adalah perlakuan dengan perbandingan rasio 3:1 dan 

suhu 100oC. Dimana persentase penurunan asam lemak 

bebas dapat mencapai 47,460%, persentase penurunan 

kadar air mencapai 54,972% dan menghasilkan 

rendemen sebesar 87,901%. 

 

3.2 Saran 

 

1. Sebaiknya proses aktivasi dilakukan dengan waktu yang 

lebih lama dan suhu yang lebih tinggi karena 

dimungkinkan akan menurunkan kadar air minyak dengan 

jumlah yang lebih besar.  

2. Sebaiknya perlu digunakan variabel tambahan seperti 

variasi ukuran bahan, kecepatan pengadukan serta lama 

pengadukan pada proses aktivasi maupun proses 

adsorpsi untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut 

terhadap kandungan asam lemak bebas dan kadar air 

minyak jelantah. 

3. Perlu digunakan jenis bahan kimia lain seperti HCL dan 

H2SO4 pada proses aktivasi serabut kelapa dan bentonit 

untuk mengetahui jenis larutan pada proses aktivasi 

sehingga menghasilkan adsorben yang dapat 

menurunkan asam lemak bebas dan kadar air yang lebih 

baik. 
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4. Perlu dilakukan analisis kandungan asam lemak bebas 

dan kadar air pada setiap waktu tertentu untuk 

menghitung energi aktivasi pada proses adsorpsi. 
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