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ABSTRACT 

CaO can be used as a catalyst in the synthesis of biodiesel. Biodiesel synthesis was 

strongly influenced by the activity and selectivity of the catalyst. This study find out 

activity data from CaO catalyst regeneration (derived from blood cockle shells) in the 

synthesis of biodiesel. Biodiesel synthesis was done on the reaction conditions: catalyst 

loading 4 g wt, reaction temperature of 60 °C,  reaction time of 3 hours, and methanol to 

oil mole ratio of 6:1 by using CaO catalyst from blood cockle shells calcined at 

temperature of 800 oC. Catalyst regeneration carried out by washing the catalyst with 

methanol three times and dried at 105 oC for 12 hours, then the catalyst recalcined at the 

same temperature as previous treatment for 3 hours. The yield of biodiesel produces in 

the first reaction cycle using fresh catalyst reaches 84.72%. The second until fourth 

reaction cycle using used catalyst decreased the yield from 80,12; 75,38; to 69,38%, 

respectively. This catalyst employed in this work can be recycled very easily during 

four reaction cycles with high biodiesel yield, so it can reduce the production cost of 

biodiesel. 
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ABSTRAK 

CaO dapat digunakan sebagai katalis pada sintesis biodiesel. Sintesis biodiesel sangat 

dipengaruhi oleh aktivitas dan selektivitas dari katalis. Penelitian ini menelusuri  data 

aktivitas dari regenerasi katalis CaO (berasal dari cangkang kerang darah) pada sintesis 

biodiesel. Sintesis dilakukan pada kondisi reaksi: berat katalis 4 g, suhu reaksi 60 oC, 

waktu reaksi 3 jam, dan rasio mol metanol:minyak 1:6 dengan menggunakan katalis 

CaO cangkang kerang darah kalsinasi 800 oC. Regenerasi katalis dilakukan dengan cara 

mencuci katalis menggunakan metanol sebanyak 3 kali dan dikeringkan pada suhu  

105 oC selama 12 jam, kemudian katalis direkalsinasi pada suhu yang sama seperti 

perlakuan sebelumnya selama 3 jam. Sintesis pada siklus reaksi pertama menggunakan 

katalis baru diperoleh hasil biodiesel sebesar 84,72 %. Siklus reaksi kedua hingga 

keempat yang menggunakan katalis bekas hasil regenerasi  mengalami penurunan. Hasil 

biodiesel yang diperoleh adalah  80,12; 75,38; dan 69,38 %. Katalis ini dapat digunakan 
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berulang kali selama empat siklus reaksi dengan hasil biodiesel yang tinggi sehingga 

dapat mengurangi biaya produksi biodiesel.  

Kata Kunci : CaO, cangkang kerang darah, biodiesel, regenerasi katalis 

PENDAHULUAN 

Katalis memegang peranan 

penting dalam perkembangan industri 

kimia. Sekitar 90 % material dan bahan 

kimia dihasilkan dengan memanfaatkan 

katalis (Bowker, 1998). Berdasarkan 

fasa reaksinya katalis digolongkan 

menjadi 2 jenis, yaitu katalis homogen 

dan heterogen. Katalis heterogen 

memiliki kelebihan dibandingkan 

katalis homogen seperti, kemudahan 

dalam pemisahan antara produk dengan 

katalis, tidak korosif,  selain itu katalis 

heterogen yang biasanya berupa padatan 

memiliki kemampuan untuk dapat 

digunakan kembali (Istadi, 2011). 

Oksida logam termasuk katalis 

heterogen yang bersifat basa. Oksida 

logam seperti CaO telah banyak 

digunakan sebagai katalis untuk 

produksi biodiesel. Margaretha dkk., 

(2012) menyatakan dalam penelitiannya 

bahwa cangkang keong mas (Pomacea 

sp) dapat menjadi sumber katalis oksida 

logam berupa kalsium oksida (CaO). 

Cangkang keong mas tersusun atas 

senyawa oksida berupa kalsium 

karbonat (CaCO3) yang mencapai 89-

99% (Dharma, 1988). Oksida logam 

CaO murni dari cangkang kerang darah 

untuk sintesis biodiesel telah dilaporkan 

oleh Lesbani dkk., (2013) dimana CaO 

diperoleh melalui proses dekomposisi 

termal.  

Penggunaan CaO sebagai katalis 

untuk produksi biodiesel telah banyak 

dilakukan (Buasri, 2013). Penggunaan 

katalis CaO secara berulang-ulang 

dalam jangka waktu yang lama akan 

menyebabkan aktivitas dari katalis 

tersebut menurun. Menurunnya aktivitas 

dari katalis tersebut akan menyebabkan 

reaksi yang berlangsung lebih lambat 

dan kurang efisien dibandingkan dengan 

katalis baru. Oleh karena itu, biasanya 

katalis tersebut harus diganti dengan 

katalis yang baru atau diregenerasi. 

Regenerasi katalis menjadi penting 

dalam produksi biodiesel karena alasan 

ekonomi, sehingga tidak perlu 

mengeluarkan biaya yang besar untuk 

mengganti setiap katalis yang 

terdeaktivasi dengan katalis baru (Kaur 

dan Ali, 2013). Kaur dan Ali (2013) 

melakukan regenerasi menggunakan 

katalis Zr/CaO pada sintesis biodiesel 

selama 3 siklus. Penggunaan katalis 

awal atau siklus pertama diperoleh 

biodiesel >99%, siklus kedua dan ketiga 

konversi biodiesel menurun dengan 

hasil kurang dari 80%.  

Sintesis biodiesel menggunakan 

katalis CaO dari cangkang kerang darah 

sudah pernah diteliti sebelumnya oleh 

Utami (2013) dan Asyadiqi (2014). 

Namun, penelitian tentang proses 

regenerasi katalis dan pemakaian 

kembali katalis hasil regenerasi belum 

pernah dilakukan. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan dilakukan sintesis 

biodiesel dengan memanfaatkan katalis 

CaO dari cangkang kerang darah yang 

telah diregenerasi untuk mengetahui 

aktivitas dari katalis CaO hasil 

regenerasi dalam produksi biodiesel.  
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian adalah mortar pastel, oven 

(Gallenkemp), furnace (vulcanTM seri A-

130), difraktometer (Philips PW1710 

BASED), SIBATA Waterbath Shaker 

(WS-120), spektrofotometer UV mini-

1240 SHIMADZU, labu leher tiga 

lengkap dengan kondensor, hotplate 

magnetic stirrer (RSH-IDR), pompa air, 

termometer air raksa, 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 cangkang 

kerang darah (Anadara granosa), 

minyak goreng sunco, HNO3 (Merck),  

metanol (Merck), metilen biru, aseton, 

isopropil alkohol, KOH (Merck), 

indikator pp (phenolphthalein), 

potassium hydrogen pthalat, etanol 

96%, HCl (Merck), CCl4 (Merck), KI, 

Na2S2O3, larutan kanji, CH3COOH, 

akuabides dan akuades. 

b. Preparasi katalis baru 

Cangkang kerang darah 

dibersihkan dengan air untuk 

membuang kotoran dan pasir yang 

masih tersisa. Cangkang kerang 

dikeringkan dan ditumbuk kasar 

menggunakan lumpang mortar. 

Kemudian dikalsinasi pada suhu 800 oC 

selama 10 jam. Setelah proses kalsinasi 

selesai, cangkang kerang tersebut 

digerus lalu diayak, yang lolos pada 

ayakan 200 mesh disimpan dalam 

desikator.  

 

c. Preparasi katalis bekas (regenerasi) 

Katalis cangkang kerang darah 

yang telah digunakan untuk sintesis 

biodiesel dicuci dengan metanol 

sebanyak 3 kali dan dikeringkan dalam 

oven pada suhu 105 oC selama 12 jam. 

Kemudian katalis CaO direkalsinasi 

pada suhu 800 oC selama 3 jam.  

d. Analisis luas permukaan katalis  

Luas permukaan masing-masing 

katalis yang digunakan pada penelitian 

ini, mulai dari katalis baru hingga 

katalis bekas tiap  regenerasi ditentukan 

menggunakan metode adsorpsi metilen 

biru. Sebanyak 0,1 g masing-masing 

katalis dikontakkan dengan 100 mL 

larutan metilen biru dengan konsentrasi 

8 ppm selama 25 menit. Suspensi 

disentrifus 5 menit dan didekantir. 

Filtratnya diukur menggunakan alat 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 664 nm. Luas permukaan 

dihitung dengan rumus berikut. 

 

 

Keterangan : 

S =  luas permukaan spesifik (m2/g) 

Xm = jumlah metilen biru yang  

teradsorpsi oleh katalis (g/g) 

N =  bilangan Avogadro (6,02.10-23 

molekul/mol) 

A =  luas permukaan metilen biru 

(197.10-20 m2/molekul) 

BM =  berat molekul metilen biru 

(319,86 g/mol) 
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e. Sintesis biodiesel 

Sebanyak 100 g sampel minyak 

goreng dipanaskan pada suhu 105 °C 

selama 30 menit, kemudian didiamkan 

hingga suhu 50 °C. Pada tempat 

terpisah direfluks campuran 4 g katalis 

dan 21,719 g metanol (rasio minyak: 

metanol 1: 6) selama 1 jam. Sampel 

minyak goreng (suhu 50 °C) 

ditambahkan kedalam campuran katalis-

metanol dan diaduk selama 3 jam pada 

suhu 60 °C. Kemudian campuran 

produk dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer dan dibiarkan selama 

semalam pada suhu kamar hingga 

terbentuk tiga lapisan, yaitu lapisan 

biodiesel, gliserol dan katalis. 

Campuran lapisan biodiesel dan gliserol 

dipindahkan ke dalam corong pisah 

untuk memisahkan biodiesel dan 

gliserol. Proses ini akan menghasilkan 

crude biodiesel. Crude biodiesel dicuci 

menggunakan air hangat 50-60 °C 

dengan rasio biodiesel : air pencuci 

yaitu 1:1. Campuran kemudian dikocok 

untuk melarutkan metanol dan sabun 

yang terdapat di dalam crude biodiesel. 

Campuran didiamkan selama 24 jam, 

kemudian akan terbentuk 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 disaring dengan 

kertas saring whatman 42. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil perolehan biodiesel 

Katalis CaO dari cangkang 

kerang darah pada penelitian ini 

digunakan untuk mensintesis biodiesel 

sebanyak empat siklus reaksi. Reaksi 

pertama dengan katalis baru seperti 

yang telah dibahas sebelumnya. Setelah 

reaksi pertama selesai, katalis 

dipisahkan dari campuran reaksi dan 

dilakukan regenerasi. Hasil biodiesel 

yang diperoleh  pada masing-masing 

siklus reaksi menggunakan katalis CaO 

kalsinasi 800 oC dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Hasil biodiesel dengan 

katalis CaO kalsinasi  

800 oC pada masing-

masing siklus reaksi. 

Berdasarkan Gambar 1. dapat 

dilihat bahwa penggunaan katalis untuk 

siklus reaksi pertama menghasilkan 

biodiesel sebanyak 84,72 %, sedangkan 

untuk penggunaan katalis pada siklus 

reaksi berikutnya terjadi penurunan 

hasil biodiesel. Pada siklus reaksi 

kedua, hasil biodiesel menurun menjadi 

80,12 %. Pada siklus reaksi ketiga, hasil 

biodiesel menurun menjadi 75,38 % dan 
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pada siklus reaksi keempat, hasil 

biodiesel menurun menjadi 69, 38 %. 

Penurunan hasil biodiesel ini 

disebabkan oleh penurunan luas 

permukaan katalis hasil regenerasi dari 

siklus reaksi pertama hingga siklus 

reaksi keempat, sebagaimana dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2.  Hasil analisis karakteristik 

luas permukaan katalis 

CaO kalsinasi 800 oC pada 

masing-masing siklus 

reaksi. 

 Berdasarkan Gambar 2. Katalis 

pada siklus reaksi pertama memiliki 

luas permukaan 20,0415 m2/g. 

Selanjutnya terjadi penurunan luas 

permukaan pada reused catalyst 

regenerasi pertama, kedua dan ketiga, 

masing-masing menjadi 18,4320, 

13,3948 dan 5,4134 %. Penurunan luas 

permukaan katalis hasil regenerasi ini 

disebabkan oleh penyumbatan situs 

aktif katalis karena terjadinya adsorpsi 

molekul organik atau terkontaminasi 

oleh O2, H2O dan CO2 dari udara. 

Selain itu, proses regenerasi katalis 

melalui pencucian dengan metanol 

dapat menyebabkan hilangnya beberapa 

spesi aktif dari katalis. Hilangnya 

beberapa spesi aktif dari katalis ini 

dapat menyebabkan perubahan struktur 

katalis, sehingga menurunkan aktivitas 

dari katalis tersebut (Kaur dan Ali, 

2013). 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa cangkang kerang 

darah yang dikalsinasi pada suhu 800 oC 

selama 10 jam dapat dimanfaatkan 

sebagai katalis heterogen untuk sintesis 

biodiesel dengan hasil sebesar 84,72 %.   

Katalis heterogen tersebut dapat 

digunakan kembali untuk tiga siklus 

reaksi dengan tanpa banyak penurunan 

aktivitas. Sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk menekan biaya produksi 

biodiesel. 
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