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ABSTRACT 

Impregnation of KOH on blood cockle shell catalyst is one of the ways to improve        

the catalyst performance in biodiesel synthesis. The presence of new base sites due to 

increased base catalyst performance to increase the convertion of triglycerides into 

biodiesel. In this study, the catalyst was derived from decomposition of blood cockle 

shells at 800 °C for 5 and 10 hours. The catalysts was impregnated with KOH by wet 

impregnation method (percentage K: 1, 3 dan 5%). Type of minerals contained in blood 

cockle shell catalysts before and after impregnated with KOH (percentage K: 1, 3, and 

5%) were Portlandite (Ca(OH)2) and Calcite (CaCO3). The CKD-10-5K catalyst had 

the highest basicity and potassium were 2,0333 mmol/g dan 6,00%, while CKD-5-1K 

had the highest surface area was 33,8911 m
2
/g. The optimum biodiesel result was 

81,74% obtained from transesterification of waste cooking oil using CKD-10-5K 

catalyst by the reaction conditions were weight catalyst 3 g, oil and methanol mole ratio 

1:6, reaction temperature 60±2 ºC and reaction time 3 hours. It has been observed that 

the basicity has much influence on the catalytic activities impregnated-KOH catalysts 

towards transesterification. 

 

keywords : biodiesel, blood cockle shell, catalyst, transesterification. 

ABSTRAK 

Impregnasi KOH pada katalis cangkang kerang darah merupakan satu di antara cara 

meningkatkan kinerja katalis pada sintesis biodiesel. Kehadiran situs basa baru 

menyebabkan peningkatan kinerja katalis basa sehingga meningkatkan konversi 

trigliserida menjadi biodiesel. Pada penelitian ini, katalis berasal dari dekomposisi 

cangkang kerang darah yang dikalsinasi pada suhu 800 °C selama 5 dan 10 jam. Katalis 

tersebut diimpregnasi menggunakan KOH dengan metode impregnasi basah (persentase 

K: 1, 3 dan 5%). Jenis mineral yang terdapat pada katalis cangkang kerang darah 

sebelum dan sesudah diimpregnasi menggunakan KOH (persentase K: 1, 3 dan 5%) 

adalah Portlandite (Ca(OH)2) dan Calcite (CaCO3). Katalis CKD-10-5K memiliki 

kebasaan dan kandungan kalium tertinggi yaitu 2,0333 mmol/g dan 6,00%, sedangkan 

katalis CKD-5-1K memiliki luas permukaan optimum yaitu 33,8911 m
2
/g. Hasil 
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biodiesel optimum sebesar 81,74% diperoleh melalui transesterifikasi minyak goreng 

bekas menggunakan katalis CKD-10-5K dengan kondisi reaksi yaitu berat katalis 3 g, 

rasio mol minyak dan metanol 1:6, suhu reaksi 60±2 ºC dan waktu reaksi 3 jam. 

Berdasarkan pengamatan kebasaan memiliki banyak pengaruh pada aktivitas katalitik 

katalis impregnasi KOH terhadap transesterifikasi. 

 

kata kunci : biodiesel, cangkang kerang darah, katalis, transesterifikasi. 

 

PENDAHULUAN 

Biodiesel merupakan satu di antara 

sumber energi alternatif yang dapat 

diperbaharui dan ramah lingkungan. 

Biodiesel dapat diproduksi melalui 

reaksi transesterifikasi trigliserida 

minyak nabati dengan metanol 

menggunakan katalis homogen atau 

heterogen. Transesterifikasi minyak 

nabati menggunakan katalis homogen 

memiliki kelemahan, seperti korosif 

terhadap instrumen dan pemisahan 

katalis yang sulit. Sebaliknya, 

transesterifikasi menggunakan katalis 

heterogen menghasilkan produk yang 

lebih mudah dipisahkan, proses produksi 

lebih ekonomis dan mengurangi 

kerusakan lingkungan.   

Satu di antara katalis heterogen 

yang berpotensi untuk produksi biodiesel 

adalah kalsium oksida (CaO) dari 

Cangkang Kerang Darah (CKD). 

Asnibar (2014) telah memproduksi 

biodiesel dari bahan baku minyak goreng 

bekas menggunakan katalis CaO dari 

CKD kalsinasi 800 
o
C menghasilkan 

biodiesel sebesar 70,20%. Produksi 

biodiesel ini dinilai belum optimal 

karena konversi trigliserida menjadi 

biodiesel masih relatif rendah. Salah satu 

penyebab rendahnya produksi biodiesel 

adalah kinerja katalis yang belum 

optimal. Menurut Istadi dkk. (2013) 

upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja katalis adalah 

dengan penambahan situs aktif atau 

promotor berupa basa pada katalis CaO 

dengan metode impregnasi. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kebasaan 

dan memperluas permukaan katalis, 

sehingga meningkatkan perolehan 

biodiesel. 

Aktivitas katalitik dari katalis CaO 

dapat ditentukan dari kebasaan dan luas 

permukaan katalis. Berdasarkan 

penelitian Meher dkk. (2006) serta                       

Kumar dan Ali (2012) penyisipan logam 

pada katalis CaO dapat meningkatkan 

kebasaan dan memperluas permukaan 

katalis. Meher dkk. (2006) melaporkan 

bahwa penyisipan logam Li secara 

impregnasi pada katalis CaO untuk 

transesterifikasi minyak karanja 

(Pongamia pinnata) menghasilkan 

biodiesel sebesar 94,90%. Katalis         

Li-CaO menunjukkan aktivitas yang 

lebih baik daripada CaO murni, karena 

pembentukan situs basa yang kuat dari 

impregnasi logam alkali ke katalis CaO.  

Menurut Kumar dan Ali (2012) 

impregnasi KOH pada katalis CaO untuk 

transesterifikasi produksi biodiesel 

menghasilkan biodiesel sebesar 96-99% 

(tergantung pada bahan baku minyak 

nabati). Berdasarkan penelitian terdahulu 

(Kumar dan Ali, 2012; Asnibar, 2014; 

dan Mahesh dkk., 2015), pada penelitian 

ini dilakukan impregnasi KOH pada 

katalis CKD kalsinasi 800 
o
C untuk 

meningkatkan kinerja katalis. Katalis 

tersebut digunakan untuk reaksi 

transesterifikasi minyak goreng bekas 

pada produksi biodiesel. 
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METODE PENELITIAN 

a.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah 

mortar, ayakan 200 mesh (W.S Tyler 

Incorporated U.S.A), oven (Heraeus 

Instrument D-63450), furnace optik 

(Ivymen System SNOL 8,2/1100), 

difraktometer (Philips PW1710 Based), 

sentrifuse, Waterbath Shaker (SIBATA 

WS-120), spektrofotometer UV-Vis    

(mini-1240 SHIMADZU), Spektro-

fotometer Serapan Atom (AAnalyst 400 

merk Perkin Elmer), labu leher tiga 

lengkap dengan kondensor, hotplate 

magnetic stirrer (Rexim RSH-1DR As 

One), pengaduk magnetik (Spinbar), 

neraca analitik (Mettler Toledo AL 204), 

pompa air, termometer air raksa, kertas 

saring Whatmann 42, desikator dan 

peralatan gelas lainnya yang digunakan 

dalam laboratorium. 

Bahan-bahan yang digunakan 

adalah minyak goreng bekas, cangkang 

kerang darah (Anadara granosa), 

metanol (Merck), KOH (Merck), 

indikator phenolphtalein, asam benzoat, 

etanol kering, akuabides dan akuades.  

 

b.  Prosedur Kerja 

1.  Preparasi Katalis 

Cangkang kerang darah (CKD) 

dibersihkan menggunakan air untuk 

menghilangkan kotoran yang masih 

menempel dan dikeringkan di dalam 

oven pada suhu 105 ºC sampai kering. 

CKD yang telah bersih tersebut 

ditumbuk kasar menggunakan mortar. 

Cangkang kerang dikalsinasi pada suhu 

800 ºC dengan waktu kalsinasi 5 dan     

10 jam. Setelah kalsinasi selesai, katalis 

hasil kalsinasi didinginkan di dalam 

desikator. Katalis digerus menggunakan 

mortar dan diayak lolos 200 mesh. 

Katalis yang lolos ayakan   200 mesh 

disimpan kembali di dalam desikator. 

 Sintesis katalis menggunakan 

metode impregnasi basah. Sebanyak     

50 g katalis hasil kalsinasi disuspensikan 

ke dalam 200 mL akuades dan larutan 

KOH 25 mL dicampurkan ke dalam 

suspensi tersebut (%K: 1, 3 dan 5%). 

Campuran diaduk selama 3 jam dan 

dikeringkan di dalam oven pada suhu 

120 °C selama ±24 jam. Katalis yang 

dihasilkan dikalsinasi pada suhu 600 ºC 

selama 5 jam untuk mengubah bentuk 

hidroksida menjadi bentuk oksida      

(Niju dkk., 2014). Katalis hasil 

impregnasi yang dihasilkan diberi kode 

sebagai berikut : 

Kode sampel : CKD-x-yK 

Keterangan :  

x    = waktu kalsinasi katalis CKD  

y    = Persentase konsentrasi K yang 

dimpregnasi pada katalis 

 

2. Karakterisasi Katalis 

a. Identifikasi Jenis Mineral 

Jenis mineral yang terdapat pada 

katalis hasil impregnasi dianalisis 

menggunakan difraksi sinar-X (XRD). 

Sampel untuk analisis XRD adalah 

berbentuk bubuk dengan ukuran partikel 

25-75 µm. Berat sampel yang digunakan 

adalah sekitar   0,35 g. Mula-mula 

cuplikan ditempatkan pada preparat, 

kemudian preparat ditempatkan pada 

sample holder dan disinari dengan   

sinar-X. Data diambil menggunakan 

difraktometer sinar-X (Philips PW 1710 

Based), menggunakan radiasi Cu Kα 

dengan kecepatan scan 1
o 
setiap 0,4 detik 
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dan sudut 2θ berkisar dari 10-90
o
, 

voltase 40 kV dan kuat arus 30 mA. 

 

b. Kebasaan Katalis 

Kebasaan katalis hasil impregnasi 

ditentukan dengan menggunakan titrasi 

asidimetri. Sebanyak 1 g katalis 

dicampurkan dengan 50 mL akuades, 

diaduk selama 1 jam dan disaring. Filtrat 

yang diperoleh, ditetesi dengan indikator 

phenolphtalein (pp) hingga berubah 

warna merah muda dan dititrasi 

menggunakan titran asam benzoat dalam 

pelarut etanol (0,02 mol/L). Titrasi 

dihentikan ketika larutan berwarna 

merah muda berubah menjadi tidak 

berwarna (Fanny dkk., 2012). 

c. Kandungan Kalsium dan 

Kalium  

Larutan sampel kalsium dan 

kalium secara terpisah diukur 

absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer serapan atom pada 

panjang gelombang 766,49 dan        

422,7 nm. Nilai absorbansi yang 

diperoleh harus berada dalam rentang 

kurva kalibrasi larutan baku. Konsentrasi 

kalsium dan kalium dalam sampel 

ditentukan berdasarkan persamaan garis 

regresi dari kurva kalibrasi. Kandungan 

kalsium dan kalium dalam sampel 

ditentukan menggunakan persamaan 1. 

 

……… (1) 

Keterangan : 

C     = Kadar yang diperoleh dari  

pengukuran (mg/L) 

FP   = Faktor Pengenceran 

 

d. Luas Permukaan Katalis 

Luas permukaan katalis ditentukan 

menggunakan adsorpsi metilen biru. 

Sebanyak 0,1 g katalis dikontakkan 

dengan metilen biru 5-10 ppm di dalam 

water shaker selama waktu topt. Setelah 

itu, campuran dipisahkan menggunakan 

sentrifus selama 5 menit dengan 

kecepatan 1.000 rpm. Endapan yang 

terbentuk dipisahkan dari filtratnya. 

Filtrat yang dihasilkan diukur 

absorbansinya dengan Spektrofotometer 

Uv-Vis pada λopt. Luas permukaan 

katalis dihitung dengan persamaan (2). 

           …………….  (2) 

Keterangan : 

S       =    luas permukaan spesifik (m
2
/g) 

 = 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

 m
2
/molekul) 

BM = berat molekul metilen biru    

(319,86 g/mol). 

 

3.  Sintesis Biodiesel 

 

Aktivitas katalis hasil impregnasi 

ditentukan melalui reaksi 

transesterifikasi biodiesel dengan bahan 

baku minyak goreng bekas. Sebanyak 

100 g sampel minyak goreng bekas 

dipanaskan di atas titik didih air (suhu 

105 °C) selama 30 menit, kemudian 

didinginkan sampai suhu 50 °C. 

Campuran 3 g katalis (katalis CKD 

kalsinasi 800 °C selama 5 dan 10 jam 

yang diimpregnasi KOH dengan 

berbagai konsentrasi K) dengan 21,719 g 

metanol direfluks pada suhu 60±2 °C 

selama 1 jam. Sampel minyak goreng 
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bekas (50 °C) ditambahkan ke dalam 

campuran dan diaduk dengan kecepatan 

pengadukan 250 rpm selama 3 jam pada 

suhu reaksi 60±2 °C. Setelah direfluks 

selama 3 jam, campuran dimasukkan 

dalam corong pisah dan dibiarkan 

sampai terbentuk dua lapisan (±24 jam, 

suhu kamar). Lapisan atas berupa 

biodiesel dan lapisan bawah berupa 

gliserol, selanjutnya dipisahkan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakterisasi Katalis 

a. Identifikasi Jenis Mineral 

Kalsinasi Cangkang Kerang Darah 

(CKD) pada suhu 800 ºC bertujuan 

untuk mengurai kandungan mineral 

Calcite (CaCO3) menjadi mineral Lime 

(CaO) dan CO2. Berdasarkan hasil 

difraktogram XRD, kalsinasi CKD pada 

suhu 800 ºC selama 5 dan 10 jam 

menghasilkan dua puncak yaitu puncak 

mineral Portlandite (Ca(OH)2) dan 

Calcite (CaCO3), sedangkan puncak 

mineral Lime (CaO) tidak muncul. 

Menurut Asnibar (2014) kalsinasi CKD 

pada suhu 800 ºC selama 5 jam sudah 

menghasilkan puncak mineral CaO yang 

terjadi pada 2θ = 32,180 dengan 

intensitas tertinggi 16,8% yang didukung 

puncak mineral CaO lainnya yaitu pada 

2θ = 37,395; 53,880 dan 64,225. 

Ketidakmunculan puncak mineral CaO 

pada difraktogram katalis CKD kalsinasi 

800 ºC selama 5 dan 10 jam disebabkan 

oleh CaO yang terbentuk bereaksi 

dengan uap air dan CO2 dari udara bebas 

akibat kondisi katalis yang terbuka 

selama analisis menggunakan XRD 

(Kouzu dkk., 2008 dan Umdu, 2008).  

Berdasarkan data difraktogram 

katalis CKD kalsinasi 800 
o
C selama 5 

dan 10 jam yang diimpregnasi 

menggunakan KOH (%K: 1, 3 dan 5%) 

juga mengandung mineral yang sama 

dengan katalis CKD tanpa impregnasi 

KOH yaitu mineral Portlandite 

(Ca(OH)2) dan Calcite (CaCO3). Namun, 

kandungan mineral Ca(OH)2 yang 

terdapat pada katalis CKD dengan 

impregnasi KOH memiliki kebasaan 

lebih tinggi daripada Ca(OH)2 yang 

terdapat pada katalis CKD tanpa 

impregnasi KOH. Hal ini didukung dari 

data kebasaan katalis CKD yang 

diimpregnasi KOH memiliki kebasaan 

lebih tinggi daripada katalis CKD tanpa 

impregnasi KOH. 

Menurut Meher dkk. (2006) 

peningkatan kebasaan pada katalis yang 

diimpregnasi logam alkali dapat terjadi 

akibat pertukaran kisi situs basa M
2+

 

dengan situs basa M
+
 setelah proses 

kalsinasi. Pertukaran kisi dari situs basa 

M
2+

 menjadi M
+ 

mengakibatkan situs 

basa O
2- 

menjadi ion O
-
 sehingga, 

memudahkan masuknya –OH yang 

berasal dari air dalam larutan KOH. 

Kehadiran M
+ 

dan   –OH pada katalis 

pendukung ditunjukkan dari hasil 

difraktogram katalis CKD impregnasi 

KOH dalam bentuk mineral Ca(OH)2. 

Kumar dan Ali (2012) juga telah 

melakukan impregnasi KOH pada CaO 

murni dan berdasarkan hasil analisis 

XRD katalis yang dihasilkan dari 

impregnasi KOH adalah Ca(OH)2. 

Selain terjadinya pertukaran kisi 

yang menyebabkan terbentuknya situs 

basa baru pada katalis Ca(OH)2, KOH 

yang tidak mengalami pertukaran kisi 

dengan katalis dapat membentuk K2O 

akibat proses kalsinasi pada suhu         

600 °C. Puncak K2O yang tidak muncul 

pada difraktogram katalis CKD 

impregnasi KOH disebabkan konsentrasi 

K2O pada katalis sangat kecil. Walaupun 
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Tabel 1. Hasil karakterisasi katalis CKD kalsinasi 800 °C selama 5 dan 10 jam  

sebelum dan setelah diimpregnasi menggunakan KOH dengan %K: 1, 3 

dan 5% 

 

 

 

 

 

konsentrasi K2O sangat kecil, kehadiran 

K2O pada katalis CKD hasil impregnasi 

dapat meningkatkan kebasaan katalis. 

Hal ini dikarenakan K2O juga 

merupakan katalis yang dapat digunakan 

pada produksi biodiesel                           

(Azmi, 2009), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa katalis CKD hasil 

impregnasi KOH merupakan katalis 

heterogen basa karena mengandung 

katalis utama yaitu Ca(OH)2 serta katalis 

K2O.  

 

b.  Kebasaan Katalis 

 

Kebasaan suatu katalis merupakan 

satu di antara penentu aktivitas katalitik 

katalis. Kebasaan katalis dapat 

ditingkatkan dengan cara impregnasi. 

Berdasarkan Tabel 1 nilai kebasaan 

katalis CKD-5 dan CKD-10 meningkat 

seiring dengan penambahan konsentrasi 

KOH. Peningkatan kebasaan katalis 

terjadi akibat pertukaran kisi situs basa 

M
2+

 dari Ca
2+

 (Ca(OH)2) dengan situs 

basa M
+
 dari K

+ 
(KOH) setelah 

dilakukannya kalsinasi. Pertukaran kisi 

dari situs basa ion alkali menyebabkan 

cacat situs pada struktur katalis karena 

situs basa O
2- 

menjadi ion O
-
. Situs basa 

ion O
-
 yang kekurangan satu elektron, 

memudahkan masuknya –OH dari air 

dalam larutan KOH (Meher dkk., 2006). 

Semakin besar konsentrasi KOH yang 

diimpregnasikan pada katalis CKD, 

maka semakin banyak terbentuk situs 

basa baru pada struktur katalis.  

Selain itu peningkatan kebasaan 

katalis CKD juga disebabkan adanya 

K2O yang terbentuk akibat kalsinasi 

KOH pada suhu 600 °C. Adanya situs 

basa baru pada struktur katalis Ca(OH)2 

serta K2O meningkatkan kebasaan 

katalis, sehingga aktivitas katalitik 

katalis dalam reaksi transesterifikasi 

trigliserida menjadi lebih cepat. 

 

c. Kandungan Kalsium dan Kalium 

 

Berdasarkan hasil analisis AAS 

katalis CKD-5 dan CKD-10 memiliki 

kandungan kalsium sebesar 47,72% dan 

33,16%. Hasil analisis AAS katalis 

CKD-5 dan CKD-10 juga menunjukkan 

katalis CKD memiliki kandungan kalium 

sebesar 0,48% dan 1,62%. Hal ini 

membuktikan bahwa sebelum 

diimpregnasi menggunakan KOH, 

Katalis 
Impregnasi K 

(%) 

Luas 

Permukaan 

(m
2
/g) 

Kebasaan 

(mmol/g) 

Kandungan 

Kalsium (%) 

Kandungan 

Kalium (%) 

CKD-5 0 12,43 1,57 42,72 0,48 

CKD-5-1K 1 31,42 1,60 - 1,84 

CKD-5-3K 3 18,20 1,77 - 3,64 

CKD-5-5K 5 23,68 2,00 - 4,77 

CKD-10 0 14,28 1,47 33,16 1,62 

CKD-10-1K 1 33,89 1,63 - 2,70 

CKD-10-3K 3 32,35 1,90 - 2,95 

CKD-10-5K 5 15,28 2,03 - 6,00 

(-) = tidak dianalisis     
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Tabel 1. Perolehan biodiesel menggunakan katalis CKD kalsinasi 800 °C selama 5 

dan 10 jam  sebelum dan setelah diimpregnasi menggunakan KOH 

dengan %K: 1, 3 dan 5% 

 

 

 

 

 

katalis CKD sudah mengandung 

kalium. Kalium ini berasal dari senyawa 

K2O, merujuk hasil XRF oleh Asnibar 

(2014). Senyawa K2O merupakan hasil 

dekomposisi CKD kalsinasi 800 
o
C . 

 

Berdasarkan kandungan kalium 

katalis pada Tabel 1 katalis CKD-10-5K 

(impregnasi KOH 5%) memiliki 

kandungan kalium tertinggi yaitu 

sebesar 6,00%. Peningkatan kandungan 

kalium ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak KOH yang 

diimpregnasikan pada katalis CKD, 

maka semakin banyak K
+
 yang 

mengalami pertukaran kisi dengan Ca
2+

 

dan menghasilkan situs basa baru pada 

struktur katalis. Adanya K2O yang 

merupakan hasil oksidasi KOH pada 

suhu 600 
o
C, juga meningkatkan 

kandungan kalium katalis. 

 

d. Luas Permukaan 

 

Impregnasi KOH konsentrasi 1% 

pada katalis CKD meningkatkan luas 

permukaan katalis. Kumar dan Ali 

(2012) menyatakan peningkatan luas 

permukaan katalis ini disebabkan oleh 

pertukaran kisi antara Ca
2+

 dengan K
+
, 

sehingga membentuk situs baru pada 

struktur katalis. Ukuran partikel ion K
+
 

yang lebih kecil daripada ion Ca
2+

 

menyebabkan ukuran partikel katalis 

menjadi lebih kecil sehingga luas 

permukaan katalis menjadi lebih besar.  

 

Pada penelitian ini peningkatan 

konsentrasi impregnasi KOH 3 dan 5% 

pada katalis CKD-5 dan CKD-10 tidak 

menyebabkan luas permukaan katalis 

meningkat namun, luas permukaan 

mengalami penurunan. Penurunan luas 

permukaan katalis ini dipengaruhi oleh 

besarnya konsentrasi KOH yang 

diimpregnasikan pada katalis. Semakin 

besar konsentrasi KOH yang 

diimpregnasikan pada katalis 

mengakibatkan semakin banyak ion K
+
 

yang mengalami pertukaran kisi dengan 

ion Ca
2+

, sehingga sebagian pori-pori 

katalis tertutup atau terjadi aglomerasi 

(Endalew dkk., 2011). Selain itu, katalis 

hasil impregnasi KOH yang bersifat 

heterogen (mengandung Ca(OH)2 dan 

K2O) menyebabkan luas permukaan 

menurun.  

 

2. Perolehan Biodiesel 

 
Impregnasi KOH dengan %K: 1, 3 

dan 5% pada katalis CKD-5 dan CKD-10 

Katalis Impregnasi K (%) Hasil biodiesel (%) 

CKD-5 0 52,42 

CKD-5-1K 1 70,79 

CKD-5-3K 3 75,37 

CKD-5-5K 5 79,06 

CKD-10 0 64,76 

CKD-10-1K 1 73,58 

CKD-10-3K 3 77,14 

CKD-10-5K 5 81,74 
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menyebabkan perolehan biodiesel 

meningkat. Peningkatan perolehan 

biodiesel ini menunjukkan bahwa 

impregnasi KOH pada katalis CKD dapat 

meningkatkan aktivitas katalitik katalis 

dalam reaksi transesterifikasi. 

Meningkatnya aktivitas katalitik 

disebabkan adanya situs basa baru (ion K
+
) 

pada katalis, sehingga meningkatkan 

kebasaan katalis. Peningkatan aktivitas 

katalitik katalis ditunjukkan oleh katalis 

CKD-10-5K dengan menghasilkan 

biodiesel optimum sebesar 81,74%. 

Perolehan biodiesel sebesar 81,74% 

disebabkan katalis CKD-10-5K memiliki 

karakteristik kebasaan dan kandungan 

kalium katalis tertinggi. 

Kehadiran situs basa baru yaitu ion 

K
+ 

dapat membantu kinerja katalitik ion 

Ca
2+

 untuk bereaksi dengan asam lemak 

bebas dan trigliserida. Peningkatan situs 

basa pada katalis dapat mempercepat 

pembentukan ion metoksi sehingga 

menghasilkan lebih banyak ion metoksi. 

Jumlah ion metoksi yang lebih banyak 

menyebabkan peningkatan serangan 

nukleofilik pada gugus karbonil trigliserida 

sehingga mempercepat pembentukan 

biodiesel (Mar and somsook, 2012).  

 

KESIMPULAN 

 

Sintesis biodiesel melalui reaksi 

transesterifikasi minyak goreng bekas 

menggunakan katalis CKD-10-5K 

dengan kondisi reaksi: berat katalis 3 g, 

rasio mol minyak dan metanol 1:6, 

waktu reaksi 3 jam dan suhu reaksI 

60±2 ºC menghasilkan biodiesel 

optimum sebesar 81,74%. Perolehan 

biodiesel sebesar 81,74% menggunakan 

katalis CKD-10-5K menunjukkan 

bahwa kebasaan katalis lebih berperan 

dalam konversi trigliserida menjadi 

biodiesel. 
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