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Abstrak 
 
 

 Transesterifikasi minyak dengan alkohol menghasilkan gliserol dan metil ester 
(biodisel). Reaksi tersebut antara lain dipengaruhi oleh jumlah alkohol, jenis dan 
jumlah katalis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kadar gliserol terbesar 
dengan perubahan hal – hal yang mempengaruhi proses tersebut diatas. Dimana 
data yang diperoleh dipakai untuk perancangan proses (reaksi).  
 Penelitian dijalankan pada reaktor batch, berupa labu leher tiga yang 
dilengkapi pemanas dan pengaduk. Kedalam reaktor dimasukkan 500 ml minyak 
jarak, dipanaskan sampai suhu 650C. Kemudian memasukkan methanol dalam 
berbagai komposisi (sebagai variabel) dan juga memasukkan sodium hidroksida 
dalam berbagai komposisi (sebagai variabel). Diaduk selama 1 jam. Kemudian 
didiamkan beberapa saat agar terjadi dua lapisan. Lapisan bawah yang merupakan 
gliserol dianalisa kadarnya. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa, kadar 
gliserol terbesar yaitu 85 % diperoleh pada saat methanol yang ditambahkan 
sebanyak 40 % volume dan sodium hidroksida yang ditambahkan 0,4 % berat. 
 
Kata Kunci : transesterifikasi, katalis. 
 

 
1. Pendahuluan 

Konsumsi gliserol dalam industri sangat besar. Gliserol banyak digunakan 
sebagai bahan baku industri kimia, farmasi dan kosmetika. Salah satu produk 
oleochemical yang sedang banyak diteliti saat ini adalah biodiesel dari minyak nabati. 
Pengertian ilmiah Bio – diesel adalah bahan bakar mesin diesel alternatif yang 
didefinisikan sebagai ester monoalkil dari minyak tanaman, lemak dan minyak jelantah. 
Biodiesel diperoleh dari reaksi transesterifikasi antara minyak dengan minyak dan 
alkohol monohidrat (alkohol / methanol) dalam suatu alkalis KOH atau NaOH. Namun 
demikian belum banyak mendapatkan perhatian hasil lain dari reaksi ini yaitu gliserol.  

Beberapa eksperimen pembuatan gliserol dengan proses transesterifikasi minyak 
jarak dengan senyawa alkohol banyak memiliki kendala. Proses transesterifikasi minyak 
sendiri bukanlah hal yang mudah dilakukan, hanya dapat dilakukan pada suhu tinggi 
dengan volume senyawa alkohol yang berlebih. Namun dengan bantuan penggunaan 
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katalis basah, reaksi trasesterifikasi dapat dilakukan pada suhu yang cukup rendah namun 
tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas produk gliserol yang dihasilkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian konsentrasi awal 
methanol dan sodium hidroksida dalam menghasilkan crude gliserol pada proses 
transesterifikasi minyak jarak, mencari alternatif pemurnian terbaik gliserol yang 
dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak jarak dengan katalis sodium hidroksida. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai prakarsa strategis pemenuhan kebutuhan 
gliserol sekaligus pengembangan industri biodiesel di Indonesia. 
 
 
2.         Fundamental 
 Gliserol, gliserin, propane - 1, 2, 3 – triol, CH2OHCHOHCH2OH atau C3H8O3 
adalah trihydroxy alkohol, merupakan senyawa organik berupa cairan kental, tidak 
berwarna dan tidak berbau namun terasa manis, higroskopik, netral terhadap lakmus. 
 Gliserol terdapat dalam bentuk campuran lemak hewan atau minyak tumbuhan. 
Gliserol jarang ditemukan dalam lemak bebas. Tetapi biasanya terdapat sebagai 
trigliserida yang tercampur dengan bermacam – macam asam, lemak misalnya asam 
stearat, asam palmitat, asam laurat serta sebagaian lemak.  
 Gliserol mempunyai sifat higroskopis yang digunakan sebagai pelembab pada 
penyimpan tembakau sebelum diproses. Sifat melembabkan timbul dari gugus – gugus 
hidrioksil yang dapat berikatan – hidrogen dengan air dan mencegah penguapan air 
tersebut. Turunan gliserol yang terpenting adalah nitrogliserin yang digunakan dalam 
pembuatan bahan peledak.  
 Pembentukan gliserol bersama sam karboksilat diperoleh dari hidrolisis suatu 
lemak atau minyak. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau triasil gliserol, kedua 
istilah ini berarti triester (dari) gliserol. Adapun hidrolisis trigliserida tersebut adalah 
sebagai tersebut : 
Ikatan Ester 
                      O 

H2C     O     C     R1                                  H2COH                R1COOH 

                      O 

HC     O      C     R2 + H2O                      HC(OH)       +      R2COOH 

         O 

H3C     O     C     R3                                 H2COH                R3COOH 

Trigliserida (lemak)       gliserol                asam lemak 
Gambar 1. Reaksi hidrolisis dari trigliserida 

 
 Secara tradisional gliserin didapatkan sebagai hasil samping dari minyak 
tumbuhan yang disaponifikasi pada pabrik sabun. Minyak sebagai bahan utama 
pembuatan sabun dihidrolisis dalam basa. Saponifikasi (penyabunan) merupakan suatu 
reaksi tak reversible. Karena reaksi berlangsung dalam suasana basa, hasil penyabunan 
ialah garam karboksilat dan basa OH- disini merupakan pereaksi, bukan katalis dalam 
reaksi berikut: 
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                      O 

H2C     O       C     R                                        H2COH                 

                      O                                                                               O 

HC     O      C        R + 3 NaOH    H2O           HC(OH)       +      RCONa 
         O                             kalor 

H3C     O       C      R                                        H2COH                 

Trigliserida (lemak)       gliserol                asam lemak 
 

Gambar 2. Reaksi saponifikasi dari trigliserida 

 Dalam hal ini digunakan basa atau sebagai katalis bukan sebagai pereaksi. 
Katalis yang bisa digunakan antara lain asam, basa maupun senyawa penukar ion. Berikut 
reaksinya dengan menggunakan katalis NaOH : 
R1COOCH2                                                   H2COH            CH3-OCOR1 

                                                 

R2COOCH         +  3CH3-OH    NaOH          HC(OH)       +   CH3-OCOR1 

 

R3COOCH2                                                          H2COH                CH3-OCOR1 

minyak            alkohol                     gliserol            metil ester (biodiesel) 
 

Gambar 3. Reaksi hidrolisis dari trigliserida 

 Physical property gliserol adalah trihidroksi alkohol sederhana, tidak berwarna, 
tidak berbeau, berasa manis dan memepunyai sifat higroskopis yang cukup tinggi. 
Gliserol larut sempurna didalam air dan alkohol, tidak larut dalam kloroform, diethyl 
ether, ethyl asetat, dioxan dan dalam minyak lemak. Seperti halnya alkohol, gliserol dapat 
pula berbentuk garam seperti sodium glyceroxid. 
 Tingkat kemurnian gliserol dipasaran yaitu ; 

• USP, tidak berwarna, digunakan pada makanan dan pembuatan obat-obatan pada 
industri farmasi dan kosmetika. Kandungan glisrin antara 95-98 %. 

• High gravity, berwarna kuning pucat, untuk keperluan industri dengan kadar 
glierin 95 %. 

• Dynamit, berwarna kuning, glserin berkadar 99 % digunakan untuk bahan 
peledak. 

• Yellow distillated, untuk keperluan industri. 
• CP (Chemical Pure) banyak pula digunakan untuk keperluan industri dan 

memepunyai kemurnian tinggi. 
Ditinjau dari bahan baku pembuatan gliserol dengan proses transesterifikasi 

minyak jarak dengan katalis sodium hidroksida, dipastikan glerol akan banyak 
mengandung asam lemak maupun methanol yang tidak ikut bereaksi.Dengan mengetahui 
senyawa-senyawa yang terdapat dalam crude gliserol, ekstraksi untuk menghilangkan sisa 
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asam lemak dan distilasi untuk menghilangkan kandungan methanol adalah aletrnatif 
paling tepat untuk memurnikan gliserol hasil proses transesterifikasi ini. 

Kegunaan minyak jarak untuk industri sangat luas. Minyak jarak kepyar 
merupakan bahan baku pembuatan pelumas Ricing. Cairan hidrolis dari minyak ini juga 
amat baik mutunya. Keunikan minyak ini adalah tidak membeku pada suhu dingin, tidak 
mencair pada suhu tinggi. Selain itu minyak jarak kepyar bermanfaat sebagai ramuan 
pewarna, pembersih kapas pada industri tekstil, juga sangat baik untuk industri 
penyamakan kulit, lilin, tinta mesin ketik, karet busa dan bahan-bahan kosmetika.  

 
 

3.  Metodologi 
 Dalam penelitian “ Gliserol dari Proses Transesterifikasi Minyak Jarak dengan 
Katalis Sodium Hidroksida” ini menggunakan metode eksperimental. 
 Penelitian ini diawali dengan pembuatan gliserol. Memanaskan minyak jarak 
sampai suhu 60oC, kemudian mereaksikan dengan methanol dan NaOH, diaduk 
kecepatan 1500 Rpm dan dijaga agar suhu konstan 60oC-65oC selama 1 jam. Hasil reaksi 
didiamkan sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas crude metil ester  dipisahkan dari 
lapisan bawah crude gliserol. Glierol yang dihasilkan dilakukan analisa untuk mengetahui 
karaketristiknya. 

 Dalam penelitian ini untuk pembuatan gliserol ditetapkan varibelnya yaitu 
volume minyak jarak : 500 ml,Tekanan : 1 atm,Waktu pengadukan : 1 jam, Kecepatan 
Pengadukan : 1500 rpm,dan Temperature : 60oC-65oC.variabel berubahnya adalah : 

• Methanol 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, dan 60 % volume. 
• Katalis NaOH 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 % dan 0,6 % berat. 
 Untuk Pemurnian gliserol yang dietapkan kondisi variabelnya adalah Gliserol 

yang dibuat dari variabel methanol dan NaOH : 30 % 0,3 %; 40 % 0,4 %; dan    60 %   
0,2 %,Berat crude gliserol : 5 gram, Tekanan : 1 atm, Temperatur : suhu kamar 
(300C),Volume n – Hexan : 50 ml,Volume air : 50 ml, Volume etanol : 50 ml,Pengojokan 
dilakukan selama 10 menit,Ekstraksi dilakukan berulang 2 kali. 
Untuk variabel berubah pada pemurnian gliserol adalah : 

• Ekstraksi pelarut langsung menggunakan n-Hexan 
• Ekstraksi pelarut n-Hexan dengan melarutkan gliserol dalam fase air   suasana 

asam. 
• Ekstraksi pelarut point 2, residu gliserol yang dipeoleh dimurnikan lagi  dengan 

melarutka kedalam etanol pekat. 
       Percobaan Pembuatan Gliserol dilakukan pada labu leher tiga yaitu : Dengan 

Memanaskan 500ml minyak jarak sampai suhu 600C, Menyiapkan methanol x % volume 
minyak jarak,Menyiapkan NaOH dengan y % berat minyak jarak, Mencampurkan 
methanol dan NaOH sampai NaOH larut semua, Memasukkan campuran methanol dan 
NaOH kedalam minyak jarak, Memanaskan disertai pengadukan selama 1 jam dan 
menjaga campuran pada suhu 60 - 650C,Mendinginkan dan mengendapkan sample 
sampai terbenruk 2 lapisan, Memisahkan crude gliserol dari metil ester, dan Crude 
gliserol yang diperoleh kemudian dilakukan analisa untuk menentukan karakteristiknya, 
meliputi ; kadar gliserol, asam lemakbebas dan ester, kadar methanol dan derajat 
keasaman. 
Pemurnian gliserol dalam tiga tahap :  

• Tahap I: Ekstraksi pelarut langsung menggunakan n-Hexan 
5 gram cude gliserol dimasukkan kedalam corong pisah, Tambahkan 50 ml n-
hexan, gook selam 10 menit, Diamkan sampai kondisi setimbang, Pisahkan 
pelarut n-Hexan, ke wadah lain, Ekstraksi untuk kedua kalinya crude gliserol 
denagn pelarut n-Hexan baru denganvolume yang sama (50 ml), Pisahkan 
kembali pelarut n-hexan, Gliserol hasil ekstraksi dipanaskan dalam beaker glass 
pad suhu 80oC untuk meghilangkan sisa Hexan dan methanol selam 1 jam 
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• Tahap II: Ekstraksi pelarut n-hexan dengan melarutkan gliserol dalam fase air 

suasana     asam. 
5 gram crude gliserol dalam beaker glass, tambahkan 50 ml aquades.       
Panaskan hingga mendidih, Tambahkan indikator SM, asamkan dengan H2SO4 
4N hingga larutan berwarna merah, Masukkan kedalam corong pisah . 
Tambahkan 50 ml n-Hexan, gojok  selama 10 menit, Diamkan sampai kondisi 
setimbang, Pisahkan pelarut n-hexan, kewadah lain, Ekstraksi untuk kedua 
kalinya crude gliserol dengan pelarut n-hexan baru dengan volume yang sama, 
Pisahkan kembali pelarut n-Hexan, dan  Fase air dinetralkan denagn penambahan 
NaOH kemudian dipanaskan untuk menghilangkan air (80oC), sampai bobot 
tetap. 
 

• Tahap III: Ekstraksi pelarut poin B, residu gliserol yang diperoleh dimurnikan 
lagi dengan    melarutkan kembali kedalam etanol pekat, Ekstraksi pelarut seperti 
poin B, residu gliserol yang diperoleh dilarutkan dalam 50 ml etanol pekat, untuk 
melarutkan gliserol,saring dengan kertas saring untuk memisahkan garam 
Na2SO4, dan Fitrat alcohol yang mengadung glierol diuapkan untuk 
menghilangkan kandungan etanol (80oC) sampai bobot tetap. 

 
 
4.  Hasil dan Pembahasan  
 Ditinjau dari jenis bahan baku pembuatan gliserol ini, maka analisa karakteristik 
gliserol sebelum dilakukan pemurnian meliputi : Derajat keasaman (PH),Kadar gliserol 
(%), Kadar asam lemak bebas dan ester, Kadar methanol. 
 Pemurnian gliserol dilakukan untuk mendapatkan kadar tertinggi dari gliserol. 
Untuk usaha pemurnian ini dilakukan pada varabel penambahan methanol dan NaOH 30 
% 0,3%; 40% 0,4%; dan 60% 0,2% dengan konsentrasi gliserol awal masing-masing 
72%, 85,19%, dan 16,03%.  
Uji karakteristik gliserol (Sebelum pemurnian) 
Minyak atau asam lemak lebih mudah beraksi dengan methanol membentuk metil ester, 
sedikitnya kandungan methanol menyebabkan NaOH yang dalam kondisi berlebih itu 
segera beraksi dengan asam lemak membentuk sabun, yang menyebakan bekuan pada 
suhu kamar dan tidak terbentuknya produk metil ester maupun gliserol. 
 Pengaruh penambahan volume methanol terhadap kadar gliserol yang dihasilkan 
dalam crude gliserol yaitu, bahwa konsentrasi gliserol bertambah seiring bertambahnya 
volume methanol.    
 Pengaruh penambahan katalis NaOH terhadap kadar gliserol yang dihasilkan 
yaitu kenaikan jumlah katalis NaOh berpengaruh menurunkan kadar gliserol dalam crude 
gliserol     
 Pengaruh penambahan volume methanol dan  katalis NaOH terhadap derajat 
kesaman crude gliserol yaitu tidak memberikan kenaikan atau penurunan derajat 
keasaman dan signifikan seiring penambahan volume methanol. Hal ini disebabkan 
bahawa derajat keasaman dipengaruhi kandungan asam atau basa didalam larutan, tidak 
dipengaruhi oleh volume larutan   
 Pengaruh penambahan volume methanol terhadap kadar asam lemak dan Ester 
dalam crude gliserol yaitu semakin banyak methanol yang digunakan akan semakin 
banyak terkonversi menjadi metil ester. 
 Pengaruh penambahan katalis NaOH terhadap kadar asam lemak bebas dan ester 
yaitu tidak memmberikan gambaran yang signifikan yang disebabkan oleh adanya sisa 
methanol didalam crude gliserol yang dapat bereaksi dengan kelebihan asam lemak 
bebas. 
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 Pengaruh penambahan volume methanol terhadap kadar methanol yang 
dihasilkan dalam crude gliserol yaitu sebanding dengan peningkatan kadar methanol 
dalam crude gliserol. 
 Pengaruh penambahan katalis NaOH terhadap kadar methanol yang dihasilkan 
dalam crude gliserol yaitu kemungkinan terjadinya reaksi antara NaOH dan kelebihan 
methanol membentuk sodium metoksida, sehingga dapat menurunkan konsentrasi 
methanol dalam crude gliserol. 
 Ekstraksi pelarut langsung menggunakan n-hexan ini tidak cukup sempurna 
untuk dapat memisahkan kandungan asam lemak didalam crude gliserol karena ekstraksi 
dilakukan dalam kondisi derajat keasaman yang cukup tinggi.  
 Ekstrkaksi pelarut n-Hexan dengan melarutkan gliserol dalam fase air suasana 
asam dapat berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan gliserol yang terpisah tidak 
menjadi beku setelah didinginan pada suhu kamar. 
  
 Ekstrkaksi pelarut n-Hexan dengan melarutkan gliserol dalam fase air suasana 
asam, residu gliserol yang diperoleh dimurnikan dengan melarutkan kembali dalam etanol 
pekat yaitu setelah melalui prose penghilangan air, tampak sekali endapan berupa kristal 
putih berbentuk jarum pada gliserol yang dihasilkan. 
 
 
5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa: 
Konversi terbaik proses transesterifikasi minyak jarak dengan katalis NaOH adalah pada 
penambahan 40 % volume methanol dan 0,4 % berat NaOH, menghasilkan kadar gliserol 
85,22 % dengan kadar asam lemak bebas dan ester 4,53 % dan kadar methanol 10,24 % 
dan pH 10,12; dan alternatif pemurnian gliserol terbaik adalah dengan metode ekstraksi 
pelarut menggunakan n–Hexan-air suasana asam kemudian pelarut gliserol kembali 
dengan etanol pekat untuk menghilangkan garam, menghasilkan gliserol kualitas tinggi 
dengan kadar 93,38 % - 95,67 %. 
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