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ABSTRACT 

 

Biodiesel is renewable energy, biodegradable, and environmental friendly for diesel 
machine. Biodiesel was synthesized from palm oil through transesterification using 

catalysts K-CaO. The K-CaO catalyst was synthesized using the sol-gel method and 

calcined at 700, 800, and 900 oC for 3 hours. Catalyst characterization using BET to 
determine the surface. The surface area obtained was 1.679 m2 / g, 0.999 m2 / g and 
7.678 m2 / g in K-CaO-700, K-CaO-800 and K-CaO-900 Catalysts. The maximum yield 
of biodiesel obtained was 88,2189% at the optimum reaction time of 2 hours and a 

reaction temperature of 60oC (catalyst weight 3%, oil and methanol mole ratio 1:6 and 

stirring 500 rpm). The maximum yield of biodiesel is characterized based on biodiesel 
quality standards. water content 0.0181%, specific gravity 880,1 kg / m3, viscosity 
5,9756 mm2 / s, carbon residue 0.82%, acid number 0.358 mg KOH / g. In general, the 
characteristics of biodiesel fill up the quality requirements of SNI 7182-2015. 
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ABSTRAK 
 
Biodisel merupakan energi terbarukan, biodegradable, tidak beracun dan bahan bakar 
yang ramah lingkungan untuk mesin diesel. Biodisel disintesis dari minyak kelapa sawit 
melalui transesterifikasi menggunakan katalis K-CaO. Katalis K-CaO yang berasal dari 
cangkang kerang darah disintesis menggunakan metode sol-gel dan dikalsinasi pada 

suhu 700, 800, dan 900 oC selama 3 jam. Karakterisasi katalis menggunakan BET untuk 

mengetahui luas permukaan. Luas permukaan diperoleh sebesar 1,679 m2/g, 0,999 m2/g 

dan 7,678 m2/g pada Katalis K-CaO-700, K-CaO-800 dan K-CaO-900. Hasil 
maksimum biodiesel yang diperoleh adalah 88,2189% pada kondisi waktu reaksi 

optimum 2 jam dan suhu reaksi 60 oC (berat katalis 3%, rasio mol minyak dan methanol 
1:6 dan pengadukan 500 rpm). Hasil maksimum biodiesel dikarakterisasi berdasarkan 
standar kualitas biodiesel. Kandungan air 0,0181%, berat jenis 880,1 kg/m, viskositas 

5,9756 mm2s-1, residu karbon 0,82%, bilangan asam 0,358 mg KOH/g. Secara umum 
karakteristik biodiesel memenuhi syarat mutu SNI 7182-2015. 
 

Kata kunci : biodiesel, katalis, transesterifikasi.
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PENDAHULUAN 
 

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) 

di Indonesia saat ini semakin meningkat 

seiring dengan perkembangan teknologi 

sementara cadangan energi minyak bumi 

setiap harinya semakin berkurang dan tidak 

dapat diperbaharui. Untuk mengantisipasi 

hal tersebut perlu adanya energi alternatif 

yang bersifat dapat diperbaharui. 

Pemerintah telah menerbitkan INPRES 

No. 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan 

pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai 

sumber bahan bakar. Kebijakan tersebut 

telah menetapkan sumber daya yang dapat 

diperbaharui  (renewable)  seperti biodiesel 

sebagai target pengembangan energi 

(Qiqmana dan Sutjahjo, 2014). Sehingga 

bahan bakar berbasis minyak nabati 

diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap bahan bakar yang 

tidak dapat diperbaharui. 

Dalam proses pembuatan biodiesel 

secara konvensional, minyak nabati 

direaksikan dengan alkohol rantai pendek 

melalui reaksi transesterifikasi 

menggunakan katalis basa menghasilkan 

biodiesel. Namun katalis basa hanya 

bekerja dengan baik pada bahan baku 

minyak dengan kadar asam lemak bebas 

rendah yaitu <0,5% dan dalam kondisi 

bebas dari air (Lotero dkk.,2005). Menurut 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Gapur (2015) reaksi transesterifikasi 

menggunakan katalis basa heterogen CaO 

yang berasal dari cangkang kerang darah 

dan bahan baku yang digunakan untuk 

sintesis biodiesel adalah CPO diperoleh 

hasil biodiesel sebesar 84,89%. Selain itu, 

bahan baku katalis yang sama juga 

dilakukan oleh Afandi (2015) 

menggunakan katalis CaO yang 

dimpregnasi dengan KOH untuk 

meningkatkan sifat katalitiknya, 

memperoleh  biodiesel  sebesar  76,33% 

dengan kemurnian yang tinggi yaitu 

sebesar 98,36 dengan kodisi rasio mol 

minyak : metanol (1:3), suhu reaksi 60oC 

dan waktu reaksi 3 jam. Penelitian Gafur 

(2015) memiliki kekurangan yaitu 

kemurnian yang rendah sebesar 88,22 % , 

kemurnianya masih bisa ditingkatkan dan 

Afandi (2015) memiliki kekurangan hasil 

biodiesel yang rendah yaitu sebesar 

76,33%. Pada penelitian Gupta dan 

Madhu (2016) sintesis biodiesel dengan 

menggunakan katalis CaO/CaN dan 

CaO/SS yang telah dimodifikasi dengan 

cara menambahkan NaOH untuk 

meningkatkan kinerja katalis. Etilen glikol 

(12 mL), Ca (NO3)2. 4H2O (6 g) dan NaOH 

(1 g), yang dikalsinasi pada suhu 700 oC 

selama 3 jam dengan kondisi reaksi berat 

katalis 8%, waktu reaksi 6 jam, suhu reaksi 

65 oC dan rasio mol minyak metanol 1:12 

menghasilkan biodiesel sebesar 96 %. 
Oleh karena itu kineja dari katalis 

perlu ditingkatkan dengan cara 
meningkatkan kebasaan menggunakan 
penambahan ion kalium agar yield yang 
diperoleh semakin banyak . Metode yang 
digunakan dalam pembuatan katalis CaO 
menggunakan metode sol-gel. dengan 
menggunakan KOH : CKD : etilen glikol 
sebesar 0,5: 6 : 12 dan dikalsinasi pada 
suhu 700 ℃, 800℃ dan 900℃ selama 3 
jam yang merupakan modifikasi dari 
penelitin Gupta dan Madhu. Sintesis 
biodiesel pada penelitian ini dilakukan 
dengan variasi waktu reaksi 1, 2, 3 dan 4 
jam. Biodiesel yang terbentuk 
dikarakterisasi berdasarkan SNI 7182-
2015 dengan karakterisasi yang dilakukan 
meliputi kandungan air, berat jenis, 
viskositas, bilangan asam, titik nyala, 
residu karbon, bilangan penyabunan, 
bilangan iodium, dan angka setana. 
 

METODE PENELITIAN 

 
a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan ialah mortar 

martir, ayakan 200 mesh (W.S Tyler 
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Incorporated  U.S.A),  oven  (Gallen 

kemp), furnace (vulcanTM seri A130), labu 

leher  tiga lengkap dengan kondensor, 

hotplate magnetic stirrer (RSH-IDR), 

pompa air, soklet, termometer alkohol, 

viskometer Ostwald, piknometer 10 ml, 

desikator,  neraca  analitik  (Mettler  AE 

200), alat penentu titik nyala (Koehler), 

dan peralatan gelas penelitian lainnya. 

 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah crude palm oil 

(CPO) yang diambil di PT. Wilmar Kota 

Dumai, cangkang kerang darah (Anadara 

granosa), metanol (Merck), etilen glikol 

(Merck), isopropil alkohol, indikator 

phenolphtalein, potassium hydrogen 

pthalate, potassium hydroxide (KOH), 

kertas saring Whatman 42, akua DM dan 

cuka (asam asetat 2 %). 
 

b. Perlakuan awal CPO 
 

CPO yang digunakan pada penelitian 

ini diperoleh dari PT. Wilmar Nabati 

Indonesia, Dumai. CPO yang disimpan di 

dalam jeregen didiamkan hingga 

terbentuk 2 fasa yaitu fasa padat dan fasa 

cair. CPO fasa cair dan fasa padat 

dipisahkan secara perlahan-lahan dan 

CPO fasa cair yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. CPO cair yang digunakan 

dipisahkan dengan kertas saring dan 

dicuci menggunakan akuades (suhu 50-60 
oC) dengan perbandingan berat 1:1. 

Kemudian untuk mengurangi kandungan 

air CPO setelah dicuci, CPO dipanaskan 

pada suhu 100±5 oC sampai CPO terlihat 

lebih jernih. 
 
c. Sintesis katalis 

 
Cangkang kerang darah (Anadara 

granosa) dikumpulkan dari rumah makan 

seafood    yang    ada    disekitar    kota 

Pekanbaru. CKD yang digunakan 

merupakan limbah kerang darah yang 

sudah direbus dan isinya dikeluarkan dari 

cangkangnya untuk membuat makanan 

olahan. CKD direndam menggunakan cuka 

(asam asetat 2%) selama semalaman untuk 

mendenaturasi protein, mengurangi 

ketebalan dan kekuatan cangkang, serta 

membersihkan  populasi  mikrobiologi dari 

cangkang. Sebelum dibersihkan 

menggunakan air untuk membuang 

kotoran dan pasir yang masih tersisa. 

Setelah itu, cangkang kerang dicuci 

menggunakan akuades hingga bersih dan 

dioven selama 24 jam. Cangkang yang 

sudah kering ditumbuk dan digerus 

menggunakan mortar martir dan diayak 

lolos 200 mesh. Bubuk CKD yang lolos 

200 mesh dibuat sol-gel menggunakan 

KOH dan etilen glikol dengan 

perbandingan KOH : CKD : EG (etilen 

glikol) 0,5 : 6 : 12. KOH dimasukan 

sebanyak 0,5 gram ke dalam gelas beker, 

kemudian 6 gram bubuk CKD 

ditambahkan dan 12 mL etilen glikol di 

masukkan ke dalam campuran tersebut. 

Campuran di stirer selama 10 menit 

dengan kecepatan 300 rpm. Hasil 

campuran yang diperoleh didiamkan 

selama 5 jam, disaring dan dicuci 

menggunakan akua DM. Katalis 

dikeringkan pada suhu ±105 oC, lalu 

dikalsinasi suhu 700, 800 dan 900 ℃ 

selama 3 jam. Katalis yang diperoleh 

diberi kode K-CaO-700, K-CaO-800, dan 

K-CaO-900. Katalis CaO tanpa K dibuat 

menggunakan metode sol-gel dan 

dikalsinasi suhu 700, 800 dan 900 oC. 
 
d. Sintesis biodiesel 
 
Sebanyak 100 g CPO dipanaskan pada 

suhu ±105 oC dan diaduk menggunakan 

magnetic stirrer selama 30 menit.  CPO  

didinginkan  hingga mencapai suhu 50 
oC. Pada labu leher tiga, campuran 3% 

katalis (sebelum digunakan, katalis 

dipanaskan di dalam oven suhu ±105 oC 

minimal 10 menit) dan 23,8213 g metanol 
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(rasio mol minyak:metanol 1:6) direfluks 

selama 1 jam. CPO (suhu 50 oC) 

ditambahkan ke dalam campuran katalis-

metanol dan diaduk selama 1 jam dengan 

kecepatan pengadukan 500 rpm pada suhu 

60 oC. Campuran dimasukkan ke dalam 

gelas beker dan dibiarkan semalam untuk 

memisahkan katalis. Hasil biodiesel 

disaring menggunakan kertas saring biasa 

hingga didapatkan crude biodiesel. 

Pengulangan dilakukan untuk variasi 

waktu 2, 3, dan 4 jam. 
 

e. Pencucian biodiesel 
 

Biodiesel dicuci mengunakan akua 

DM suhu 50-60 oC dengan perbandingan 

berat biodiesel:akua DM 1:1. Campuran 

kemudian dikocok selama ± 1 menit untuk  

melarutkan  metanol  dan  sabun yang 

masih larut di dalam biodiesel. Campuran  

didiamkan  selama  lebih kurang 24 jam 

dan akan membentuk dua lapisan,   

lapisan   atas   yang   berwarna terang 

adalah biodiesel, sedangkan lapisan 

bawah yang berwarna putih susu adalah 

emulsi yang merupakan sabun dan 

metanol yang bercampur dengan air 

pencuci. Biodiesel dipisahkan dari emulsi 

lalu setelah terpisah disaring mengunakan 

kertas  saring  Whatman  42  dan 

dipanaskan pada suhu di atas titik didih 

air (105 ºC) hingga gelembung air tidak 

terlihat lagi. Berat biodiesel setelah 

pemanasan ditimbang dan dapat dihitung 

persentase biodiesel yang dihasilkan. 

Selain itu, hasil maksimum biodiesel 

dikarakterisasi berdasarkan standar mutu 

biodiesel SNI 7182-2015 meliputi 

kandungan air, berat jenis, viskositas, 

residu karbon, bilangan asam. 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

a. Penentuan       luas       permukaan 

menggunakan BET (Braunanear, 

Emmelt dan Teller) 

Luas permukaan pada katalis sangat 

diperlukan untuk mengetahui sifat 

permukaan dari katalis tersebut. Metode 

yang dilakukan untuk menentukan luas 

permukaan adalah metode BET. Prinsip 

kerjanya adalah dengan menggunakan 

mekanisme adsorpsi gas, pada umumnya 

gas yang  digunakan  adalah seperti  gas 

nitrogen, helium dan argon yang pada 

permukaan suatu bahan padat akan 

dikarakterisasi pada suhu konstan. Hasil 

luas permukaan yang diperoleh dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
Katalis K-CaO-700 memiliki luas 

permukaan yaitu 1,679 m2g-1, katalis K- 
CaO-800    memiliki    luas    permukaan 
0,9999 m2g-1  sedangkan pada katalis K- 
CaO-900 memiliki luas permukaan 7,679 
m2g-1. Hal ini menunjukan bahwa katalis 
tersebut merupakan katatalis yang 
heterogen. Menurut Kurniawan (2014), 
Pada Suhu 900oC luas permukaan lebih 
besar karena  pada  suhu  ini  ukuran  
partikel semakin kecil serta sebagian 
permukaannya   mengalami   pemadatan 
dan  sebagian  pori-porinya  mengalami 
penyusutan pada pemanasan yang lebih 
tinggi ini disebabkan karena adanya 
proses difusi antara butiran satu dengan 
butiran yang lain yang luas 
permukaannya lebih luas.  
 

 

Tabel 1. Luas permukaan katalis K-CaO dikalsinasi pada suhu 700, 800 dan 900oC. 
 

No Katalis Luas Permukaan (m2/g) 

1 K-CaO-700 1,679 

2 K-CaO-800 0,9999 

3 K-CaO-900 7,678 
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b.  Pengaruh  waktu  reaksi  terhadap 

hasil biodiesel 

Pada   reaksi   tranesterifikasi   semua 

methanol  dan  trigleserida  akan  habis 

bereaksi membentuk metil ester dan 

gliserol pada waktu tertentu (Faizal dkk, 

2013). Sintesis biodiesel dilakukan 

dengan variasi waktu reaksi yaitu  pada  

waktu  1,  2,  3  dan  4  jam. Pada Gambar 

1. dapat diketahui kondisi optimum 

waktu reaksi dari katalis K-Ca-O 700 oC 

yaitu 2 jam dengan hasil biodiesel yang 

diperoleh sebesar 88,2189%. Pada katalis 

K-CaO-800 memiliki kondisi terbaik 

pada waktu 1 jam dengan hasil biodiesel 

diperoleh sebesar 86,9226%. Sedangkan 

pada katalis K-CaO-900 kondisi optimum 

waktu reaksi yaitu 2 jam dengan 

biodiesel diperoleh sebesar 55,3404%. 

Hasil biodiesel akan terus menurun 

seiring dengan bertambahnya waktu 

reaksi. Waktu reaksi yang berlebih dapat 

menyebabkan penurunan berat metil ester 

yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 

adanya reaksi balik (reversible) dari 

transesterifikasi yang    menyebabkan 

terbentuknya  sabun  sehingga  waktu 

reaksi  yang  semakin  lama  tidak 

menjamin akan menghasilkan produk 

yang lebih banyak (Faizal dkk, 2013). 

 

Gambar 1. Hasil biodiesel variasi waktu reaksi pada katalis K-CaO- 700,   K-CaO-800     

dan   K- CaO-900. 

 

Pada  gambar  tersebut  dapat dikethui 

bahwa pada katalis K-CaO-700 dan K-

CaO-900 memiliki waktu reaksi terbaik 

selama 2 jam sedangkan pada katalis K-

CaO-800 hanya 1 jam saja. Hasil optimum 

yang diperoleh yaitu pada katalis K-CaO-

700. 

Hasil biodiesel maksimum 

karakterisasi menurut SNI 7182-2015 

meliputi kandungan air, berat jenis, 

viskositas, residu karbon, bilangan asam. 

Hasil karakteristik biodiesel penelitian ini 

yaitu kandungan air 0,0181 %, densitas 

880,1 kg/m3, viskositas 5,9943   mm2/s, 

residu  karbon  1,17%,    bilangan  asam 

0,358    mg    KOH/g.    Secara    umum, 

karakteristik biodiesel sudah memenuhi 

SNI 7182-2015 kecuali residu karbon . 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa reaksi 

transesterifikasi CPO menjadi biodiesel 

menggunakan katalis K-CaO 

menggunakan metode  sol-gel  diperoleh 

hasil biodiesel sebesr 88,2189% dengan 

menggunakan katalis K-CaO-700 dan 

waktu reaksi 2 jam. Hasil karakteristik 

biodiesel pada penelitian ini sudah 

memenuhi SNI 7182-2015 kecuali residu 

karbon.  

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

B
io

d
ie

se
l 

(%
)

waktu (jam)

katalis K-CaO-

700
katalis K-CaO-

800
katalis K-CaO-

900



6 

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Afandi, T. 2015. Impregnasi KOH pada 

cangkang kerang darah (Anadara 

granosa)  yang  dikalsinasi  suhu 

900oC sebagai katalis heterogen 

dalam produksi biodiesel. Skripsi. 

Universitas Riau, Pekanbaru. 

Faizal, M., Maftuchah, U., Auriyani, 

W.A.2013. Pengaruh Kadar 

Metanol, Jumlah Katalis, Dan 

Waktu Reaksi Pada Pembuatan 

Biodiesel Dari Lemak Sapi 

Melalui Proses Transesterifikasi. 

Jurnal Teknik Kimia, 19(4): 29-

37. 

Gapur, A. 2015. Sintesis Biodiesel 

Melalui Reaksi Transesterifikasi 
CPO Menggunakan Katalis CaO 

dari Cangkang Kerang Darah 

Kalsinasi 900 oC. Skripsi. FMIPA 
Universitas Riau, Pekanbaru. 

 

Gupta,    J    and    Madhu,    A.    2016. 

Preparation  and characterization 

of CaO nanoparticle for biodiesel 

production.     2nd      International 

Conference        of       Emerging 

Technologies : Micro to Nano.1-

10. 

Kurniawan, A., Nizar, M., Bagas, R., 

Setyarsih, W. 2014. Studi 

Pengaruh Variasi Suhu Kalsinasi 

Terhadap Kekerasanbentuk 

Morfologi, Dan Analisis Porositas 

Nanokomposit Cao/Sio2 Untuk 

Aplikasi Bahan Biomaterial. 

Jurnal Pendidikan Fisika dan 

Aplikasinya, 4(2): 22-26. 

Lotero, E., Liu, Y., Lopez, D.E., 

Suwannakarn, K., Bruce, D.A. dan 

Goodwin, J.G., Jr. 2005. Synthesis 

of Biodiesel via Acid Catalysis, 

Industrial  &  Engineering 

Chemistry Research. 44(14):5353-

5363 
 

Qiqmana, A.M., dan Sutjahjo, D.H. 2014. 

Karakteristik  Biodiesel  dari 

Minyak Biji Nyamplung dengan 

Proses Degumming Menggunakan 

Asam Sulfat dan Asam Cuka. JTM, 

2(1):132 -139. 

 

 
 

 

 

  

 

 


