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ABSTRACT 

Dog-conch snail waste can be used in the research field. Dog-conch snail shells contain 

carbonate compounds (CaCO3) which can be conversed to CaO through a calcination 

process at a temperature of 700-900 ºC. CaO is an active catalyst in the 

transesterification biodiesel reaction. One of the thing that can we do to increase the 

effectivenes of CaO catalyst in biodiesel production is by impregnated the alkaline 

metal in CaO. The alkaline metal insertion progress is by impregnating KOH on CaO. 

Biodiesel production using dog conch shell catalyst was carried out at calcination 

temperature of 900 ºC for 10 hours, impregnated with K 1, 3, 5% and calcinated again 

at 600 ºC for 5 hours. The results of functional group analysis using Fourier Transform 

Infra Red (FTIR) show the presence of an OH group in the wave number  

(3200-3650 cm-1). The optimum yield bioidesel was 84,24% with catalyst weight of 3% 

CaO 1:6 mole ratio of oil and methanol, 3 hours reaction time and 60 ºC temperature 

reaction. 

Keywords: biodiesel, catalyst, dog conch shells, transesterification  

 ABSTRAK  

Cangkang siput gonggong mengandung senyawa kalsium karbonat (CaCO3) yang dapat 

dikonversi menjadi CaO melalui proses kalsinasi pada suhu 700-900 ºC. Senyawa CaO 

merupakan katalis yang aktif pada reaksi transesterifikasi biodiesel. Salah satu cara 

yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas katalis CaO pada pembuatan biodiesel 

adalah dengan menyisipkan logam alkali pada CaO. Penyisipan logam alkali dilakukan 

dengan cara melalui impregnasi KOH pada CaO. Produksi biodiesel menggunakan 

katalis cangkang siput gonggong dilakukan pada suhu kalsinasi 900 ºC selama 10 jam 

diimpregnasi K 1, 3, 5% kemudian dikalsinasi kembali 600 ºC selama 5 jam. Hasil 

analisis gugus fungsi menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR) menunjukkan 

adanya gugus OH pada bilangan gelombang (3200-3650 cm-1). Hasil peroleh biodiesel 

optimum yaitu 84,24%  dengan berat katalis CaO 3%, rasio mol minyak dan metanol 

1:6, waktu reaksi 3 jam dan suhu reaksi 60 ºC.  

Kata kunci: biodiesel, cangkang siput gonggong, katalis, transesterifikasi   

mailto:*bianti.ramadhita5563@student.unri.ac.id
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PENDAHULUAN 

Siput gonggong (Strombus 

caranium) merupakan jenis hewan 

Mollusca yang tergolong ke dalam kelas 

gastropoda dan famili Strombaceae. 

Siput gonggong banyak ditemukan 

sebagian besar di daerah Provinsi 

Kepulauan Riau. Cangkang siput 

gonggong mengandung senyawa kalsium 

karbonat (CaCO3) yang dapat dikonversi 

menjadi CaO melalui proses kalsinasi 

pada suhu 700-900 ºC. Senyawa CaO 

merupakan katalis yang aktif pada reaksi 

transesterifikasi biodiesel (Husin, 2011). 

Sintesis biodiesel yang dilakukan oleh 

Asriza dan Fabiani (2018) dengan 

menggunakan katalis heterogen K/CaO 

dari cangkang siput gonggong yang 

dikalsinasi pada suhu 900 °C 
menghasilkan yield metil ester sebesar 

83,5%. 

Minyak goreng bekas dapat 

dijadikan sebagai salah satu bahan baku 

sintesis biodiesel yang dapat 

dikembangkan. Pemanfaatan minyak 

goreng bekas untuk pembuatan biodiesel 

akan memberikan beberapa keuntungan, 

diantaranya: dapat mereduksi limbah 

rumah tangga atau industri makanan dan 

mereduksi biaya produksi biodiesel 

sehingga harganya lebih murah 

dibanding dengan menggunakan minyak 

nabati murni (Aziz dkk., 2012).   

Biodiesel dihasilkan dari proses 

reaksi transesterifikasi yang dibantu 

dengan katalis basa homogen seperti 

NaOH dan KOH. Sintesis biodiesel yang 

dilakukan oleh Afandi (2015) dengan 

menggunakan katalis heterogen K/CaO 

dari cangkang kerang darah yang 

dikalsinasi pada suhu 900 °C dihasilkan 

yield metil ester sebesar 82,53% dan 

kemurnian metil ester sebesar 98,36%, 

sedangkan Hardiyanto dkk (2017) 

menggunakan katalis Na/Cao dari 

cangkang kerang hijau menghasilkan 

yield metil ester sebesar 84%.  

Salah satu cara yang dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas katalis 

CaO pada pembuatan biodiesel adalah 

dengan menyisipkan logam alkali pada 

CaO (Kumar dan Ali, 2012). Penyisipan 

logam alkali dilakukan dengan cara 

melalui impregnasi KOH pada CaO. 

Biodiesel yang dihasilkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Kumar 

dan Ali (2012) sebesar 98%, hasil 

biodiesel tersebut meningkat 10% bila 

dibandingkan tanpa penyisipan basa 

alkali. Oleh karena itu, pada penelitian 

ini akan dilakukan penyisipan logam K 

pada CaO dari cangkang siput 

gonggong. Penyisipan logam alkali 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kekuatan basa katalis. Penyisipan logam 

alkali dilakukan menggunakan metode 

impregnasi basah. Hal ini diharapkan 

dapat memperkecil ukuran partikel 

sehingga luas permukaan katalis 

semakin besar. Oleh karena itu, produk 

biodiesel juga akan semakin meningkat. 

Selain itu, logam alkali diharapkan dapat 

meningkatkan ketahanan katalis untuk 

mencegah terjadinya leaching. 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mortar 

martir, ayakan 200 mesh (W.S Tyler 

Incorporated U.S.A), oven (Heraeus 

Instrument D-63450), furnace optik 

Ivymen System SNOL 8,2/1100, 

instrument BET, instrument FTIR 

(Shimadzu, IR Pestige-21), labu leher tiga 

lengkap dengan kondensor, hotplate 

magnetic stirrer (Rexim RSH-1DR As 

One), magnetic stirrer (Spinbar), pompa 

air, termometer air raksa, desikator, 

neraca analitik (Mettler Toledo AL204), 
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viskometer ostwald, piknometer 5 mL 

serta alat gelas yang umum digunakan di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Riau. Adapun bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

cangkang siput gonggong (Strombus 

caranium), minyak goreng bekas sisa 

penggorengan pisang goreng, metanol 

p.a (Merck), isopropil alkohol (IPA), 

KOH (Merck), indikator 

phenolphthalein, potassium hydrogen 

pthalat (PHP),  Cuka makan  

(asam asetat 2%), kertas saring whatman 

42, kertas saring biasa dan akuades. 

b. Pengolahan cangkang siput 

gonggong dan minyak goreng 

bekas 

Cangkang siput gonggong 

(Strombus canarium) berasal dari kota 

Kepulauan Riau. Cangkang siput 

gonggong direndam menggunakan cuka 

makan (asam asetat 2%) selama 24 jam, 

sebelum dibersihkan menggunakan air 

untuk membuang kotoran dan pasir yang 

masih tersisa. Setelah itu, cangkang siput 

dicuci menggunakan akuades hingga 

bersih dan dikeringkan di dalam oven 

hingga 24 jam. Cangkang yang sudah 

kering dikalsinasi pada suhu 900 oC 

selama 10 jam kemudian ditumbuk 

menggunakan mortar martir dalam 

keadaan kasar. Kemudian cangkang 

siput itu digerus hingga lolos diayakan 

200 mesh, kemudian.  

Pembuatan katalis menggunakan 

metode impregnasi basah. Hasil kalsinasi 

sampel cangkang siput gonggong (50 g) 

ditambahkan 100 ml larutan KOH 

dengan variasi K 1, 3 dan 5%, tetes demi 

tetes menggunakan buret  ditambahkan 

ke dalam campuran cangkang siput 

gonggong sambil diaduk menggunakan 

magnetic stirrer. Campuran diaduk 

dengan kecepatan 500 rpm selama 3 jam. 

Selanjutnya dikeringkan di dalam oven 

pada suhu 105 oC selama ±24 jam. Dan 

kemudian katalis di kalsinasi pada suhu 

600 oC selama 5 jam. 

Minyak goreng bekas yang diperoleh 

dari dipisahkan dengan kertas saring dan 

dicuci menggunakan akuades hangat 

(suhu 50-60 oC) dengan perbandingan 

berat yang sama. Kemudian untuk 

mengurangi kandungan air pada minyak 

goreng bekas setelah dicuci, minyak 

goreng bekas dipanaskan pada suhu 

100±5 oC hingga tampak lebih jernih. 

c. Sintesis biodiesel 

Sebanyak 100 g minyak goreng 

bekas dipanaskan pada suhu 105 oC dan 

diaduk menggunakan magnetic stirrer 

selama 1 jam. Setelah dipanaskan, 

minyak goreng bekas kemudian 

didinginkan hingga mencapai suhu  

60 oC. Sampel minyak goreng bekas 

(temperatur 60 °C) ditambah kedalam 

campuran katalis CaO-metanol dan 

diaduk dengan kecepatan pengadukan 

500 rpm selama 3 jam pada variasi 

waktu 1, 2, 3, 4 jam. Setelah bereaksi, 

campuran dimasukkan dalam corong 

pisah dan dibiarkan semalaman pada 

temperatur kamar sampai terbentuk dua 

lapisan. Biodisel dipisahkan dan disaring 

menggunakan kertas saring whatman 42. 

Biodisel yang telah disaring, dipanaskan 

pada temperatur 105 °C untuk 

menghilangkan air sisa pencucian. 

Volume biodisel setelah pemanasan 

ditimbang dan dapat dihitung persentase 

biodisel yang dihasilkan. 

d. Karakterisasi katalis dan biodiesel 

Penentuan gugus fungsi dari katalis 

dan biodiesel cangkang siput gonggong 

(Strombus canarium) ditentukan dengan 

menggunakan Spektroskopi Fourier 

Transmission Infra Red (FTIR). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil karakterisasi katalis 

Hasil analisis penentuan gugus 

fungsi katalis pada penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 1. diperoleh 

bilangan gelombang 3642,73, 3642,73, 

3642,73 dan 3642,73 cm-1 yang 

merupakan vibrasi ulur O-H dari 

Ca(OH)2. Hal ini mengindikasikan 

bahwa CaO telah terhidrasi dengan 

udara. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilaporkan oleh Liu dkk., 

(2008) bahwa spektra inframerah dari 

Ca(OH)2 ditunjukkan dari gugus OH 

yang muncul pada daeah antara 4000-

3600 cm-1. Pada hasil Albuquerque dkk., 

(2009) Spektra dari katalis dengan 

kandungan kalsium yang tinggi 

ditunjukkan pada puncak 3640 cm-1 yang 

menunjukkan vibrasi OH dari 

permukaan gugus hidroksil Ca(OH)2. 

Bilangan gelombang 1458,25; 1447,64; 

1458,25 dan 1458,25 cm-1 muncul pada 

katalis CaO tanpa impregnasi, K 1, 3 dan 

5% CaO yang merupakan vibrasi ulur 

simetri dari C-O, yang diperkuat dengan 

munculnya bilangan gelombang di 

873,79; 875,72; 874,76 dan  

873,79 cm-1 yang merupakan vibrasi 

tekuk dari C-O. Dari data FTIR dapat 

disimpulkan bahwa senyawa CaO dari 

katalis hasil penelitian ini menggunakan 

katalis K/CaO dengan persen berat 0, 1, 

3 dan 5 % sudah terbentuk. 

b. Pengaruh waktu reaksi 

Waktu transesterifikasi berpengaruh 

pada kecepatan reaksi pembentukan 

metil ester yang akan dihasilkan. 

Penelitian sebelumnya Tomasevic dan 

Siler-Marinkovic (2003) menyatakan 

bahwa reaksi pembentukan biodiesel 

menggunakan metanol dan katalis 

terimpregnasi alkali menyatakan bahwa 

reaksi yang dibutuhkan antarra  

1-4 jam. Pada penelitian ini variasi yang 

digunakan adalah 1, 2, 3 dan 4 jam. 

Gambar 2. menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu reaksi maka 

biodiesel yang dihasilkan semakin 

berkurang, Hal ini disebabkan karena 

ada reaksi balik (reversible) dari 

transesterifikasi yang menyebabkan 

terbentuknya sabun sehingga waktu 

reaksi yang semakin lama tidak 

menjamin akan menghasilkan produk 

yang lebih banyak, Maka penelitian ini 

memiliki waktu optimum pembentukan 

biodiesel 1 jam. Berdasarkan penelitian 

ini persen hasil yield biodiesel tertinggi 

diperoleh pada waktu transesterifikasi 1 

jam yaitu 84,23%. 

Menurut prihandana dkk., (2006) 

lamanya waktu reaksi tergantung pada 

kondisi minyak yang digunakan. Minyak 

dengan kandungan asam lemak bebas 

dan kandungan air yang besar 

membutuhkan waktu reaksi yang lebih 

lama dibandingkan minyak yang 

memiliki kandungan asam lemak bebas 

dan kandungan air yang lebih kecil. 

Menurut Huaping dkk (2016) waktu 

reaksi yang terlalu lama akan 

menghasilkan pembentukan gliserol dan 

emulsi dalam produk, sehingga 

meningkatkan viskositas dan 

mempengaruhi perolehan biodiesel. 

Rhofita (2011) melakukan sintesis 

biodiesel menggunakan minyak goreng 

bekas dengan katalis KOH dengan kadar 

ALB sebesar 1,87% didapatkan yield 

biodiesel sebesar 93,64% dengan waktu 

reaksi selama 1,5 jam. Busyairi dkk 

(2020) juga melakukan sintesis biodiesel 

minyak goreng bekas dengan katalis 

KOH dengan kadar ALB sebesar 2,03% 

didapatkan yield biodiesel sebesar 76,7% 

dengan waktu reaksi selama 2 jam.
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Gambar 1. Spektrum FTIR katalis (a). CaO, (b). K(1%)/CaO, (c). K(3%)/CaO,  

(d). K (5%)/CaO. 

 

Gambar 2. Pengaruh waktu reaksi terhadap yield biodiesel 

c. Hasil karakterisasi biodiesel 

Hasil analisis penentuan gugus 

fungsi katalis pada penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3. diperoleh 

bilangan gelombang K/CaO dengan 

persen berat 0, 1, 3 dan 5% yaitu 

1742,76; 1742,76; 1742,76 dan 1742,76 

cm-1 yang merupakan vibrasi ulur C=O 

ester, dan diperoleh bilangan gelombang 

1168,91; 1168,91; 1169,88 dan  

1169,88 cm-1 yang merupakan vibrasi 

tekuk C-O ester, yang menandakan 

terbentuknya gugus metil ester pada 

biodiesel. Hal ini seperti dijelaskan oleh 

Aziz dkk., (2016) pada bilangan 
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gelombang 1170,79 cm-1 merupakan 

gugus fungsi  C–O, dan pada bilangan 

gelombang 1739,79 cm-1 merupakan 

gugusfungsi C=O yang menandakan 

adanya gugus ester. Kemudian pada 

bilangan gelombangan 3006,19 cm-1 

yang merupakan vibrasi ulur =C-H (sp2) 

atau vibrasi cis rangkap dua pada 

biodiesel (Setiadji dkk., 2017). Vibrasi 

cis adalah ikatan alkena  

(rangkap dua) yang umumnya terdapat 

pada senyawa rantai karbon pada 

senyawa biodiesel. Dan pada bilangan 

gelombang 2922,28 dan 2852,84 cm-1 

yang menandakan adanya vibrasi tekuk 

dari CH2 asimetris dan simetris dan pada 

bilangan gelombang 1465,96 dan 

1464,03 cm-1 yang  merupakan daerah 

serapan vibrasi dari C-H alifatik 

(Sumartono dkk., 2017). Dari data FTIR 

dapat disimpulkan bahwa senyawa metil 

ester dari biodiesel hasil penelitian ini 

menggunakan katalis K/CaO dengan 

persen berat 0, 1, 3 dan 5 % sudah 

terbentuk.

 

Gambar 3. Spektrum FTIR biodiesel (a). CaO, (b). K(1%)/CaO, (c). K(3%)/CaO,  

(d). K (5%)/CaO.

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

didapat kesimpulan bahwa minyak 

goreng bekas dapat dijadikan sebagai 

bahan baku dalam produksi biodiesel 

dan cangkang siput gonggong dapat 

dijadikan sebagai katalis dalam proses 

produksi biodiesel. Hasil biodiesel 

maksimum dari 100 g minyak goreng 

bekas sebesar 84,24% diperoleh dengan 

kondisi reaksi sebagai berikut: berat 

katalis CaO 3% (b/b), waktu reaksi 1 

jam, suhu reaksi 60 ºC, rasio mol 

minyak:metanol 1:6. 

 

-CH2 
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-CH2 
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