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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Biodiesel 

 

Biodiesel adalah salah satu sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui 

(renewable) dan mempunyai beberapa keunggulan dari segi lingkungan apabila 

dibandingkan dengan petroleum diesel (solar). Biodiesel dapat berupa minyak kasar 

atau mono alkil ester dari asam lemak [7]. Secara kimia biodiesel termasuk dalam 

golongan mono alkil ester atau metil ester dengan panjang rantai karbon antara C12 

sampai C20 [11]. 

 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang diproduksi dengan 

reaksi transesterifikasi dan esterifikasi minyak tumbuhan atau lemak hewan dengan 

alkohol rantai pendek seperti metanol. Reaksinya membutuhkan katalis yang umumnya 

merupakan basa kuat, sehingga akan memproduksi senyawa kimia baru yang disebut 

metil ester [12].  

 

Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati, minyak hewani atau dari minyak goreng 

bekas atau daur ulang. Umumnya bahan baku biodiesel yang digunakan adalah minyak 

nabati. Minyak nabati merupakan sumber bahan baku yang menjanjikan bagi proses 

produksi biodiesel karena bersifat terbarukan, dapat diproduksi dalam skala besar dan 

ramah lingkungan, selain itu pembuatan biodiesel dari minyak nabati relatif lebih mudah 

dan cepat [13] . Pada penelitian metode yang digunakan dalam pembuatan biodiesel 

yaitu metode transesterifikasi. 

 

Metode transesterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari suatu senyawa ester lain 

melalui pertukaran gugus alkil dari ester yang bereaksi dengan suatu alkohol. Reaksi 

transesterifikasi dapat dikatalisis oleh asam maupun basa. Tanpa adanya katalis, 

konversi yang dihasilkan maksimum namun reaksi berjalan dengan lambat [14]. Pada 

hakekatnya biodiesel adalah reaksi transesterifikasi minyak nabati atau minyak hewani. 

Secara umum transesterifikasi dapat dituliskan dengan persamaan reaksi seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Mekanisme reaksi transesterifikasi 

 

Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi bolak balik yang relatif lambat. Untuk 

mempercepat jalannya reaksi dan meningkatkan hasil, proses dilakukan dengan 

pengadukan yang baik, penambahan katalis dan pemberian reaktan berlebih agar reaksi 

bergeser ke kanan. Pemilihan katatis dilakukan berdasarkan kemudahan penanganan 

dan pemisahannya dari produk. Untuk itu dapat digunakan katalis asam, basa dan 

penukar ion [15]. 

 

 

2.2 CPO (Crude Palm Oil) Parit 

 

CPO parit merupakan limbah industri minyak kelapa sawit yang terdiri dari sisa minyak 

dan bahan-bahan organik lain yang berasal dari buah kelapa sawit. CPO parit terdapat 

dalam jumlah besar dan berdampak luas pada lingkungan. Metode pengolahan yang 

sudah diterapkan membutuhkan biaya yang besar sehingga sangat membebani biaya 

produksi [16]. CPO parit memiliki kandungan CPO yang relatif sedikit yaitu sekitar 2% 

dari jumlah CPO keseluruhan yang dihasilkan. Komposisi yang terdapat dalam minyak 

CPO parit terdiri dari trigliserida-trigliserida (mempunyai kandungan tebanyak dalam 

minyak nabati), asam lemak bebas/FFA, monogliserida, dan digliserida, serta beberapa 

15 komponen-komponen lain seperti fosfogliserida, vitamin, mineral, atau sulfur [14]. 
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2.3 Katalis Heterogen 

 

Katalis adalah zat yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi tetapi zat tersebut tidak 

mengalami perubahan kimia pada akhir reaksi. Umumnya kenaikan konsentrasi katalis 

juga menaikkan kecepatan reaksi, jadi katalis ini ikut dalam reaksi tetapi pada akhir 

reaksi diperoleh kembali [17]. 

 

Katalis heterogen merupakan katalis yang tidak memiliki fase yang sama dengan 

rekatan dan produk. Katalis heterogen biasanya zat padat dan reaktannya biasanya 

dalam fasa gas atau cair [18]. Keunggulan dari katalis heterogen adalah memiliki 

aktivitas yang tinggi, tidak korosif, ramah lingkungan , mudah dipisahkan dari produk, 

biaya pembuatannya murah dan dapat digunakan secara berulang [19].  

 

Katalis heterogen terdiri dari 3 komponen utama, yaitu situs aktif (dopan), pengemban, 

dan promotor. Situs aktif berfungsi untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi, 

peyangga berfungsi untuk memberikan luas permukaan yang lebih besar bagi situs aktif,  

promotor berfungsi untuk meningkatkan kinerja katalis, dan pengemban berfungsi 

untuk memberikan luas permukaan yang lebih besar bagi situs-situs aktif.  Situs-situs 

aktif memegang peranan utama dalam proses katalitik. Situs aktif suatu katalis 

heterogen dapat berasal dari logam-logam yang terdeposit pada penyangga atau dapat 

pula berasal dari penyangga itu sendiri. Logam-logam tersebut umumnya adalah logam-

logam transisi yang menyediakan orbital d kosong atau elektron tunggal yang akan 

disumbangkan pada molekul reaktan sehingga terbentuk ikatan baru dengan kekuatan 

ikatan tertentu [20]. 

 

 

2.4 Zeolit Alam Lampung 

 

Zeolit adalah mineral kristal alumina silikat berpori terhidrat yang mempunyai struktur 

kerangka tiga dimensi terbentuk dari tetrahedral [SiO4]
4- dan [AlO4]

5-.Kedua tetrahedral 

di atas dihubungkan oleh atom-atom oksigen, menghasilkan struktur tiga dimensi 

terbuka dan berongga  yang didalamnya diisi oleh atom atom logam biasanya logam-

logam alkali atau alkali tanah dan molekul air yang dapat bergerak bebas. Pori yang 

dimiliki zeolit berukuran mikro (3-15 Å). Pori-pori yang dimiliki oleh zeolit 
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membuatnya memiliki luas permukaan yang besar. Hal inilah yang menyebabkan zeolit 

luas pemanfaatannya dibidang katalitik [21]. 

Umumnya, struktur zeolit adalah suatu polimer anorganik berbentuk tetrahedral unit 

TO4, dimana T adalah ion Si4+ atau Al3+ dengan atom O berada diantara dua atom T, 

seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur tetrahedral zeolit [22]. 

 

Struktur zeolit memiliki rumus 𝑀𝑥
𝑦⁄ = {𝐴𝑙𝑥𝑆𝑖𝑦𝑂2(𝑥+𝑦)}

𝑤
𝐻2𝑂 ,dimana M merupakan 

kation-kation yang dipertukarkan, n adalah valensi logam, x dan y merupakan bilangan 

tertentu (1-6), dan { } adalah kerangka alumino silika, serta w melambangkan air yang 

terkandung di dalam pori‐porinya  [23]. 

 

Secara umum zeolit terbagi menjadi dua jenis yaitu zeolit sintetik dan zeolit alam. Zeolit 

sintetik adalah suatu senyawa kimia yang mempunyai sifat fisik dan kimia yang mirip 

zeolit alam. Zeolit sintetik ini sengaja dibuat dengan bahan lain dengan proses sintesis 

yang menyerupai komposisi utama zeolit alam. Zeolit sintetik biasanya mengandung 

kation-kation K+ dan Na+. Kelebihan dari zeolit sintetik ini memiliki ukuran pori yang 

lebih seragam, kemurnian yang tinggi dan kemampuan pertukaran ion lebih seragam. 

Zeolit sintetik dalam penggunaannya memiliki kelemahan diantaranya dalam proses 

sintesisnya memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang digunakan lebih mahal [24]. 

 

Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks dari batu-

batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Para ahli geokimia dan 

mineralogi memperkirakan bahwa zeolit merupakan produk gunung berapi yang 

membeku menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan metamorfosa yang 

selanjutnya mengalami proses pelapukan karena pengaruh panas dan dingin sehingga 

oksigen 

Silika atau aluminium 
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akhirnya terbentuk mineral-mineral zeolit [25]. Zeolit alam biasanya mengandung 

kation K+, Na+, Ca2+, dan Mg2+. Zeolit alam memiliki kelebihan yaitu mudah didapat 

karna keberadaannya di alam dan biaya yang digunakan untuk mendapatkan zeolit alam 

tidak terlalu mahal. Zeolit alam memiliki kelemahan yaitu adanya pengotor. Pengotor 

yang ada di dalam zeolit alam dapat mengurangi fungsi dari zeolit alam itu sendiri [26]. 

 

Zeolit alam Lampung (ZAL) memiliki kandungan silica (SiO2) yang cukup tinggi, yaitu 

sebesar 77,063 % dan mineralnya terdiri dari klinoptilolit dan mordenit dengan asosiasi 

mineral plagioklas, montmorilonit, kristobalit dan kuarsa [7]. Zeolit alam yang terdapat 

di Lampung adalah klipnotilolit dengan rumus Na6[Al6Si30O72]24H2O dan berwarna 

putih. Densitas 1,9942- 2,1781 g/mL, volume pori total 86,26 x 10-3 dengan luas 

permukaan 38,93 m2  [57]. Zeolit Alam Lampung merupakan campuran dari zeolit jenis 

klipnotilolit (78%), analcim (14%), dan modernit (8%). Komposisi zeolit alam tersebut 

seperti berikut. 

 

Tabel 2. 1 Data komposisi ZAL [29]. 

MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO 

0,75% 11,7% 79,9% 3,4% 2,68% 0,15% 0,03% 1,34% 0,01% 

 

 

2.5 Metode Impregnasi Basah 

 

Impregnasi merupakan penjenuhan zat tertentu secara total. Metode ini sering 

digunakan untuk mensintesis suatu katalis. Tujuan dari metode ini adalah mengisi pori-

pori penyangga dengan larutan logam aktif melalui adsorpsi logam, yaitu dengan 

merendam penyangga dalam larutan yang mengandung logam aktif. Dalam hal ini, 

penyangga memiliki fungsi sebagai penyedia permukaan yang luas agar lebih mudah 

menebarkan situs aktif, sehingga permukaan kontaknya lebih luas dan efisien. Bahan 

penyangga yang sering digunakan sebagai pengemban katalis adalah alumina (Al2O3), 

silika-alumina, silika, zeolit dan magnesia [28]. Penggunaan katalis heterogen berupa 

campuran logam yang diberi pengemban dimana pada katalis ini adanya pengemban 
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dapat membantu agar katalis dapat bakerja lebih reaktif dan selektif dibandingkan hanya 

logam yang bekerja sendiri [30]. 

 

Metode impregnasi basah (wet impregnation) adalah penambahan jumlah larutan 

prekursor fasa aktif lebih besar dari 1,5 kali volume pori penyangga. Metode ini dapat 

menghasilkan deposisi prekursor fasa aktif yang sangat banyak pada bagian luar 

penyangga setelah dilakukan proses pengeringan dan juga menghasilkan distribusi fasa 

aktif pada bagian luar penyangga. Distribusi ini bermanfaat untuk mengurangi penetrasi 

reaktan ke dalam katalis, sehingga dapat meningkatkan aktivitas katalis [31]. 

 

 

2.6 Aktivasi dan Modifikasi ZAL 

 

Aktivasi pada zeolit alam perlu dilakukan, menurut [32] proses aktivasi ini diperlukan 

untuk meningkatkan sifat khusus zeolit dan dimodifikasi untuk menghilangkan unsur 

pengotor, karena zeolit alam mengandung banyak pengotor seperti Na, K, Ca, Mg dan 

Fe. Zeolit alam perlu diaktivasi dan dimodifikasi guna meningkatkan karakternya 

terutama aktivitas katalitiknya. Keberadaan pengotor-pengotor tersebut dapat 

mengurangi aktivitas dari zeolit. Selain untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang 

terdapat pada zeolit alam, proses aktivasi zeolit juga ditujukan untuk memodifikasi sifat-

sifat dari zeolit, seperti luas permukaan dan keasaman. Luas permukaan dan keasaman 

yang meningkat akan menyebabkan aktivitas katalitik dari zeolit meningkat. Salah satu 

kelebihan dari zeolit adalah memiliki luas permukaan dan keasaman yang mudah 

dimodifikasi [33].Aktivasi zeolit alam terdapat dua proses yaitu diaktivasi secara fisika 

dan dimofikasi secara kimia. 

 

Aktivasi secara fisika dilakukan dengan pemanasan pada suhu 200-400 0C atau bahkan 

pada suhu yang lebih tinggi dan waktu pemanasan dalam sistem vakum 2-3 jam atau 

lebih, sedangkan jika di ruang terbuka sekitar 5-6 [34]. Pemanasan terhadap zeolit alam 

bertujuan untuk mengeluarkan air atau garam pengotor dari dalam rongga-rongga kristal 

zeolit. 
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Aktivasi pemanasan yang terlalu tinggi akan menyebabkan terjadinya dehidroksilasi 

gugus OH pada struktur zeolit. Akibat terjadinya pemutusan ikatan Si-O-Al, 

menyebabkan pembentukan gugus siloksan (Si-O-Al) dan aluminium yang miskin 

gugus hidroksil. Akibatnya bila terjadi kerusakan pada struktur zeolit tersebut maka 

kemampuan mempertukarkan kation dan adsorbsinya berkurang. Kestabilan zeolit 

terhadap suhu tergantung pada jenis kandungan mineral zeolitnya (perbandingan Si 

dengan Al, dan kation yang terdapat dalam zeolit). Umumnya zeolit dengan silika lebih 

banyak mempunyai kestabilan yang lebih besar. Klinoptilolit alam yang kaya akan 

kalsium rusak pada suhu 500 0C, jika kationnya diganti dengan kalium, maka akan tetap 

utuh pada suhu 800 0C [35]. 

 

Lalu ZAL yang telah diaktivasi selanjutnya akan dimidifikasi secara kimia, ZAL 

dimodifikasi menggunakan H2SO4 dan KOH untuk mengashilkan H-ZAL dan OH-

ZAL, Herlina dkk (2019) telah melakukan aktivasi ZAL menggunakan  H2SO4 dengan 

konsentrasi 0,5; 1; 1,5; 2 M, dalam penelitian desebutkan luas permukan ZAL 38 m2/g  

setalah dimodifikasi dengan H2SO4 meningkat drastis, luas permukaan paling besar 

pada ZAL yang dimodifikasi dengan H2SO4 1,5 M dengan luas permukaan mejadi 99,43 

m2/g [10]. Ini mejadi rujukan penulis menggnakan katalis H-ZAL 1,5 M untuk proses 

esterifikasi dan dikembangakan dengan penambahan proses transesterifikasi 

menggunakan katalis OH-ZAL dengen konsentrasi 0,5; 1; 1,5; 2 M untuk menghasilkan 

biodiesel yang paling optimal. 

 

 

2.7 Karakterisasi katalis ZAL 

 

Dalam pembuatan katalis, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui struktur dan 

karakteristiknya. Pengujian katalis ini disebut dengan karakterisasi. Pemilihan metode 

karakterisasi merupakan hal yang amat penting untuk mengidentifikasi sifat-sifat 

katalis. Pemilihan metode karakterisasi katalis dapat ditinjau dari keperluan atau 

kepentingannya secara ilmiah dan teknis, biaya karakterisasi, dan kemudahan akses 

peralatan. Adapun karakterisasi yang digunakan diantaranya sebagai berikut : 
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2.7.1 XRD (X-Ray Diffraction) 

 

XRD (X-Ray Diffraction) digunakan untuk karakterisasi struktur kristal dan fasa 

kristalin. Analisis XRD merupakan metode yang penting untuk karakterisasi zeolit, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini dikarenakan metode ini memberikan 

informasi tentang kemurnian ataupun perubahan parameter kisi dari suatu kristal [36]. 

Metode ini bersifat tidak merusak, yang berarti sampel tidak dapat dipengaruhi oleh 

analisis dan masih dapat digunakan untuk analisis lain. Sinar-X merupakan gelombang 

elektromagnetik dengan panjang gelombang (λ ≈ 0,1 nm) yang lebih pendek 

dibandingkan gelombang cahaya (λ ≈ 400-800 nm). Panjang gelombang sinar-X ini 

merupakan dasar digunakannya teknik difraksi sinar-X (X-Ray Diffraction) untuk 

mengetahui struktur mikroskopis suatu bahan. Ketika sampel diuji, teknik difraksi 

hanya memberikan tampilan data-data dari struktur. Perubahan panjang kerangka 

mempengaruhi posisi puncak difraktogram, misalnya penggantian ikatan Al-O (1,69 Å) 

dengan ikatan yang lebih pendek Si-O (1,61 Å) yang menyebabkan unit-unit sel 

mengkerut. Hal ini akan menurunkan jarak d dan menggeser puncak difraksi kearah 2θ 

yang lebih tinggi [23]. 

 

Prinsip analisis menggunakan XRD adalah kristal katalis memantulkan sinar-X yang 

dikirimkan dari sumber dan diterima oleh detektor. Sinar-X yang mengenai suatu bahan 

akan dipantulkan sehingga menghasilkan spektrum pantulan yang spesifik dan 

berhubungan langsung dengan kisi kristal yang dianalisis. Pola dari difraksi lalu 

dikelompokkan dengan intensitas peak yang menyatakan peta parameter kisi Kristal 

atau indeks Miller (hkl) sebagai fungsi 2θ, dimana θ menyatakan sudut difraksi 

berdasarkan persamaan Bragg Richardson [37]. Pada persamaan interpretasi Hukum 

Bragg dilakukan berdasarkan asumsi bahwa permukaan dari mana sinar-X dipantulkan 

adalah datar. Hukum Bragg diturunkan berdasarkan karakteristik difraksi sinar-X oleh 

suatu zat seperti ditunjukkan dalam gambar 2.3. dibawah ini. 
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Gambar 2.3 Pola difraksi sinar-X (XRD) oleh suatu padatan [38]. 
 

Gambar 2.3 dapat dideskripsikan sebagai berikut. Sinar dating yang menumbuk pada 

bidang pertama dan dihamburkan oleh atom P. Sinar dating yang kedua menumbuk 

bidang berikutnya dan dihamburkan oleh atom Q, sinar ini menempuh jarak SQ + QT 

bila dua sinar tersebut parallel dalam satu fasa (saling menguatkan). Jarak tempuh ini 

merupakan kelipatan (n) panjang gelombang (λ), sehingga persamaan menjadi : 

 n SQ QT = +  (2.1) 

 sin sinhkl hkln d d  = +  (2.2) 

 2 sinhkln d =   (2.3)  

Persamaan diatas dikenal juga sebagai Hukum Bragg, dimana berdasarkan persamaan 

diatas, maka kita dapat mengetahui panjang gelombang sinar-X (λ) dan sudut dating 

pada bidang kisi (𝜃), maka dengan itu kita dapat mengestimasi jarak antar dua bidang 

planar Kristal (𝑑001).  

 

Skema alat difraksi sinar-X disajikan pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Skema alat difraksi sinar-X. 

 

Secara umum prinsip kerja XRD adalah sebagai berikut :  

1. Generator bertegangan tinggi (A) berrfungsi sebagai catu daya sumber sinar-X 

(B). 

2. Sampel berbentuk pelet (C) diletakkan diatas tatakan (D) yang dapat diatur. 

3. Berkas sinar-X didifraksikan oleh sampel dan difokuskan melewati celah (E), 

kemudian dimasukkan ke alat pencacah (F). 

4. Intensitas difraksi sinar-X direkam (G) kemudian di tampilkan dalam bentuk 

kurva (H) terhadap jarak antar bidang d.  

 

2.7.2 FTIR (Fourier Transform Infra-Red) 
 

FTIR adalah kependekan dari Fourier Transform Infra-Red, yaitu metode analisis 

material dengan menggunakan spektroskopi sinar infra merah. FTIR merupakan alat 

yang dipergunakan untuk menganalisis secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk 

kuantitatif adalah berdasarkan gugus fungsi yang ada dengan menggunakan standar. 

Pada umumnya sampel yang dianalisis dapat berupa padatan, cairan dan gas, masing-

masing mempergunakan sel yang berbeda-beda [39]. FTIR merupakan salah satu 

instrument yang menggunakan spektroskopi. Spektroskopi adalah spektroskopi 

inframerah yang dilengkapi dengan transformasi fourier untuk deteksi dan anlisis hasil 
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spektrumnya. Spektroskopi inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik 

karena strukturnya sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak puncak [40].  

 

Inti spektroskopi FTIR adalah interferometer Michelson yaitu alat untuk menganalisis 

frekuensi dalam sinyal gabungan. Spektrum inframerah tersebut dihasilkan dari 

pentrasmisian cahaya yang melewati sampel, pengukuran intensitas cahaya dengan 

detektor dan dibandingkan dengan intensitas tanpa sampel sebagai fungsi panjang 

gelombang. Spektrum inframerah yang diperoleh kemudian diplot sebagai intensitas 

fungsi energi, panjang gelombang (μm) atau bilangan gelombang (cm-1) [41]. 

 

 

 

Gambar 2.5 Sitem optik interfereometer Michelson pada spektroskopi FTIR. (1) 

Sumber inframerah. (2) Pembagi berkas (Beam spliter). (3) Kaca pemantul. (4) 

Sensor inframerah. (5) Sampel. (6) Display [41]. 

 

Prinsip dasar spektroskopi inframerah yaitu interaksi antara vibrasi atom-atom yang 

berikatan atau gugus fungsi dalam molekul yaitu dengan mengadsorpsi radiasi 

gelombang elektromagnetik inframerah. Absorpsi terhadap radiasi inframerah dapat 

menyebabkan eksitasi energi vibrasi molekul ketingkat energi vibrasi yang lebih tinggi. 

Kemudian untuk dapat mengabsorpsi, molekul harus mempunyai perubahan momen 

dipol sebagai akibat dari vibrasi. Daerah radiasi spektroskopi inframerah berkisar pada 

bilangan gelombang 12800 - 10 cm-1. Umumnya daerah radiasi inframerah terbagi 
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dalam daerah inframerah dekat (12800-4000 cm-1)  tengah (4000-200 cm-1), dan daerah 

inframerah jauh (200-10 cm-1), daerah inframerah yang paling banyak digunakan untuk 

berbagai keperluan adalah (4000-690 cm-1), daerah ini disebut sebagai daerah 

inframerah tengah [42]. 

Tabel 2. 2 Pembagian panjang gelombang pada radiasi inframerah [43]. 

Daerah Panjang Gelombang 

(µm) 

Bilangan Gelombang 

(cm-1) 

Inframerah dekat (Near IR) 0,78-2,5 12800-4000 

Inframerah tengah (Middle 

IR) 

2,5-5,0 4000-200 

Inframerah jauh (Far IR) 50-1000 200-10 

 

Spektroskopi FTIR ini juga merupakan salah satu teknik analitik yang sangat baik dalam 

proses identifikasi struktur molekul suatu senyawa. Beberapa kelebihan spektroskopi 

FTIR yaitu informasi struktur dapat diperoleh secara tepat dan akurat (memiliki resolusi 

yang tinggi) dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sampel dalam berbagai fase 

(gas, padat, atau cair). 

Sedangkan pengujian menggunakan FTIR memiliki 3 fungsi, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi material yang belum diketahui. 

2. Untuk menentukan kualitas sampel 

3. Untuk menentukan intensitas suatu komponen dalam campuran 

  

FTIR menghasilkan data berupa grafik intensitas dan frekuensi. Intensitas menunjukkan 

tingkatan jumlah senyawa sedangkan frekuensi menunjukkan jenis senyawa yang 

terdapat dalam sebuah sampel. Khusus untuk katalis, FTIR digunakan juga untuk 

identifikasi jenis situs asam yang ada dalam katalis yang telah mengadsorpsi basa 

adsorbat [44]. 
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2.8 Karakterisasi Biodiesel 

2.8.1 GC-MS (Gas Chromathogrhapy – Mass Spectroscopy) 

 

GC-MS merupakan suatu metode gabungan dari kromatografi gas dan spektrofotometri 

massa. Kromatografi gas berfungsi untuk memisahkan komponen dari campuran dalam 

waktu tertentu dan spektrofotometri massa akan menghasilkan informasi yang 

membantu dalam identifikasi struktur masing-masing komponen serta untuk 

mengetahui massa molekul relatif (Mr) dari setiap puncak kromatogram [45]. Untuk 

mengetahui komposisi biodiesel perlu dilakukan analisis menggunakan kromatografi 

gas spektrometri massa (GC-MS), dengan memanfaatkan volatilitas ester yang tinggi 

sehingga dapat diubah menjadi gas dengan mudah dalam perangkat GC-MS [46]. 

 

Mekanisme kerja kromatografi gas merupakan satu sistem yang terdiri dari tangki gas 

pembawa yang bertekanan tinggi, lubang suntik cuplikan campuran yang dipisahkan 

(lubang injeksi), kolom serta detektor yang berfungsi untuk meneteksi jenis maupun 

jumlah komponen dan hasil pemisahan dianalisis oleh spektrometer massa. Metode ini 

digunakan unuk mengidentifikasi sampel campuran dari beberapa komponen. Puncak-

puncak kromatogram memberikan informasi jumlah komponen yang ada dalam sampel 

dan spektra dari spektrometer massa memberikan kunci-kunci penting dalam proses 

identifikasi [47]. 

 

 

Gambar 2.6 Skema GC-MS (Gas Chromathogrhapy – Mass Spectroscopy) [48] . 
 



 

 

18 

 

 

Prinsip kerja dari GC-MS yaitu molekul – molekul gas bermuatan akan diseleksi 

berdasarkan massa dan beratnya, spektrum yang didapat dari pengubahan sampel 

menjadi ion – ion yang bergerak, kemudian dipisahkan berdasarkan perbandingan massa 

terhadap muatan (m/e). Ionisasi menghasilkan fragmen – fragmen yang akan 

menghasilkan spektrum. Spektrum massa yang dihasilkan akan mempengaruhi sifat 

molekul, potensial ionisasi, titik uap, dan berfungsi sebagai alat penganalisis apakah 

tunggal, ganda, kuadropol atau time of flight. Spektrum massa merupakan gambar antara 

limpahan relatif dengan perbandingan massa per muatan (m/e) [49]. 

 

 

2.8.2 Karakterisasi Fisik Viskositas 

 

Viskositas adalah suatu nilai yang menyatakan besarnya hambatan aliran suatu bahan 

cair. Viskositas disebabkan adanya gaya kohesi atau gaya tarik menarik antara molekul 

sejenis. Pengukuran viskositas suatu cairan dapat dilakukan dengan beberapa metode 

antara lain, metode bola jatuh, silinder konsentrik, metode plate and cone, piringan 

sejajar, dan metode kapilaritas [50]. Semakin tinggi viskositas maka semakin kental zat 

cair tersebut sehingga semakin sukar untuk mengalir. Pada dasarnya, bahan bakar harus 

memiliki viskositas yang relatif rendah agar mudah mengalir dan teratomisasi. Jika nilai 

viskositas terlalu tinggi maka akan menyebabkan gesekan di dalam pipa semakin besar, 

kerja pompa semakin berat, penyaringannya sulit dan kemungkinan besar kotoran ikut 

mengendap, serta susah mengabutkan bahan bakar [51]. Umumnya viskositas minyak 

nabati lebih tinggi dibandingkan dengan viskositas solar, sehingga diperlukan proses 

transesterifikasi untuk menurunkan viskositas tersebut agar mendekati viskositas 

biodiesel Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut SNI 04.7182.2006, biodiesel yang 

baik harus memiliki viskositas antara kisaran 2,3-6,0 mm2/s. 

 

2.8.3 Titik Nyala (Flash Point) 
 

Titik nyala (flash point) adalah suhu terendah dimana uap minyak dan campurannya di 

udara akan menyala apabila dikenakan uji nyala pada kondisi tertentu. Titik nyala yang 

sangat tinggi dapat menyebabkan detonasi yaitu ledakan kecil yang terjadi sebelum 
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bahan bakar masuk ruang pembakaran. Hal ini juga dapat meningkatkan resiko 

berbahaya pada saat penyimpanan. Menurut SNI 7182-2015, standar titik nyala pada 

biodiesel minimal 100 °C. Untuk biodiesel minyak sawit titik nyalanya sebesar 140 °C 

[52]. Ada tiga macam uji untuk menentukan titik nyala dari suatu bahan bakar, yaitu : 

1. Alat uji cawan terbuka Cleveland ASTM (American Standard for Testing 

Materials) D 92-90 digunakan untuk menentukan titik nyala dari minyak, 

kecuali minyak yang memiliki titik nyala cawan terbuka dibawah 79 °C. 

2. Alat uji cawan tertutup Pensky-Martens (ASTM D-93-80) digunakan untuk 

menentukan titik nyala minyak bakar, pelumas, dan suspensi padatan. 

3. Alat uji cawan tertutup Abel digunakan untuk menentukan titik nyala minyak 

yang memiliki titik nyala antara -18 °C dan 71 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


