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ABSTRACT 

 

Fossil fuels that are not environmentally friendly and their presence is decreasing due to 

their increasing use has spurred researchers to produce alternative fuels from renewable and 

environmentally friendly sources, one of which is biodiesel. In this study, biodiesel was 

synthesized from crude palm oil (CPO) using a KOH/CaO catalyst from blood clam shells 

calcined at 900 °C for 5 hours. KOH/CaO catalyst was synthesized using the sol-gel 

method and then calcined at 700 °C for 5 hours. The catalyst was characterized by SEM to 

determine the morphology. The morphology of the catalyst is 0.5 g KOH/CaO the pores are 

still visible and the surface of the catalyst is slightly rough, catalyst 1 g KOH/CaO the pores 

are not visible so that the surface of the catalyst looks smooth and catalyst 2 g KOH/CaO 

the pores are not visible but the surface of the catalyst is rough. The activity of the catalyst 

was tested in biodiesel synthesis with variations in reaction time (1, 2, 3 and 4 hours). 

Optimum biodiesel was obtained on a catalyst of 1 g KOH/CaO with a catalyst weight of 

1% by weight, a reaction time of 3 hours, a stirring speed of 500 rpm, a temperature of 60 

°C and a mole ratio of oil : methanol 1:15 in the transesterification reaction stage. The 

resulting yield is 96.82%. Optimum biodiesel has the following characteristics water 

content 0.009% volume, specific gravity 883 kg/m3, viscosity 5.38 mm2/s, carbon residue 

0.01% mass, acid number 0.42 mgKOH/g, saponification number 225.95 mgKOH /g, the 

iodine number is 50.44 g-I2/100 g and the cetane number is 59.10. In general, the 

characteristics of biodiesel are in accordance with SNI 7182 2015. 

Keywords : biodiesel, KOH/CaO catalyst, transesterification. 

 

 

ABSTRAK 

 

Bahan bakar minyak dari fosil yang bersifat tidak ramah lingkungan dan keberadaannya 

semakin sedikit akibat penggunaannya yang terus bertambah memacu para peneliti untuk 

menghasilkan alternatif bahan bakar dari sumber yang dapat diperbaharui dan ramah 
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lingkungan, salah satunya yaitu biodiesel. Pada penelitian ini biodiesel disintesis dari 

minyak sawit mentah (CPO) menggunakan katalis KOH/CaO dari cangkang kerang darah 

yang dikalsinasi pada suhu 900 °C selama 5 jam. Katalis KOH/CaO disintesis 

menggunakan metode sol-gel kemudian dikalsinasi pada suhu 700 °C selama 5 jam. Katalis 

dikarakterisasi dengan SEM untuk mengetahui bentuk morfologi. Bentuk morfologi dari 

katalis 0,5 g KOH/CaO yaitu pori-pori masih terlihat dan permukaan katalis sedikit kasar, 

katalis 1 g KOH/CaO pori-pori sudah tidak terlihat sehingga permukaan katalis terlihat 

halus dan katalis 2 g KOH/CaO pori-pori sudah tidak terlihat tetapi permukaan katalis 

kasar. Aktivitas dari katalis diuji pada sintesis biodiesel dengan variasi waktu reaksi (1,2,3 

dan 4 jam). Biodiesel optimum diperoleh pada katalis 1 g KOH/CaO  dengan berat katalis 

1 % berat, waktu reaksi 3 jam, kecepatan pengadukan 500 rpm, suhu 60 °C dan rasio mol 

minyak : metanol 1:15 pada tahap reaksi transesterifikasi. Rendemen yang dihasilkan yaitu 

sebesar 96,82%. Biodiesel optimum memiliki karakteristik antara lain kadar air        

0,009% volume, berat jenis 883 kg/m3, viskositas 5,38 mm2/s, residu karbon 0,01% massa, 

bilangan asam 0,42 mgKOH/g, bilangan penyabunan 225,95 mgKOH/g, bilangan iodium 

50,44 g-I2/100 g dan angka setana 59,10. Secara umum karakteristik biodiesel sesuai 

dengan SNI 7182 2015.  

 

Kata kunci : biodiesel, katalis KOH/CaO, transesterifikasi. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pertambahan jumlah penduduk dan 

perkembangan industri di Indonesia 

mengakibatkan terjadinya peningkatan 

kebutuhan akan energi. Berdasarkan dari 

penggunaan jenis bahan bakar, bahan 

bakar minyak (BBM) masih terus 

mendominasi kebutuhan energi akibat 

penggunaan teknologi saat ini masih 

berbasis BBM terutama di sektor 

transportasi (Nurhayati et al., 2014). 

Bahan bakar nabati merupakan pilihan 

yang tepat untuk mengatasi krisis energi 

karena limbah bahan baku tersedia secara 

gratis untuk produksi biofuel (biodiesel, 

bioetanol, biogas) (Che et al., 2012). 

Biodiesel didefinisikan sebagai 

campuran ester monoalkil dari asam 

lemak rantai panjang yang dalam bahasa 

Inggris dikenal dengan sebutan Fatty Acid 

Methyl Ester (FAME) disintesis dari 

bahan baku yang dapat diperbaharui 

seperti minyak nabati atau lemak hewani 

(Demirbas, 2009). Salah satu minyak 

nabati untuk sintesis biodiesel adalah 

limbah minyak sawit mentah (Crude 

Palm Oil). Crude Palm Oil (CPO) sampai 

saat ini masih merupakan andalan sebagai 

bahan baku sintesis biodiesel. Tingkat 

produksi yang besar dan banyaknya 

kandungan minyak dalam buah kelapa 

sawit menyebabkan CPO berpotensi 

untuk menghasilkan biodiesel 

(Wicaksonono, 2011).  

          Produksi biodiesel biasanya 

menggunakan katalis, CaO merupakan 

katalis basa heterogen yang paling banyak 

digunakan dalam produksi biodiesel. 

Pemanfaatan CaO sebagai katalis yang 

diperoleh dari limbah cangkang telah 

banyak dipelajari belakangan ini seperti 

cangkang kerang tiram (Rizqi, 2015), 

cangkang kerang darah (Asnibar, 2014), 

cangkang kepiting (Supangat et al., 2017) 

dan cangkang siput (Tantra et al., 2011), 
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CaO di atas sudah diuji keefektifannya 

sebagai katalis dalam pembuatan 

biodiesel. Proses perolehan CaO dari 

cangkang di atas dilakukan dengan proses 

kalsinasi dengan rentang suhu              

500-700 °C. Namun katalis-katalis di atas 

memiliki kekurangan yaitu menghasilkan 

yield biodiesel yang rendah yaitu di 

rentang 60-80%. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan peningkatan keefektifan katalis 

agar yield biodiesel yang dihasilkan 

tinggi. 

Upaya meningkatkan keefektifan 

katalis dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan  jumlah CaO yang 

diperoleh dari cangkang. Peningkatan  

jumlah CaO dilakukan dengan cara 

memperbesar suhu kalsinasi pada proses 

pemanasan cangkang, berdasarkan 

penelitian Setiowati (2014) cangkang 

kerang darah yang dikalsinasi pada suhu 

900 °C selama 10 jam meghasilkan CaO 

sebesar 99,09%. Upaya lain yang dapat 

dilakukan yaitu memperbesar kebasaan 

katalis, salah satu modifikasi katalis CaO 

untuk meningkatkan kebasaan katalis 

yaitu dilakukan penambahan KOH. 

Penambahan KOH dapat dilakukan 

dengan cara sintesis biodiesel 

menggunakan metode sol-gel. 

Pada penelitian Bazhdan et al., 

(2021) sintesis biodiesel dengan 

menggunakan katalis KOH/CaO dengan 

campuran Ca(NO3)2. 4H2O (11,81 g), 

etilen glikol (25 ml) dan NaOH (2 g) 

yang dikalsinasi pada suhu 800°C selama 

4 jam menghasilkan yield biodiesel 

sebesar 99% dan penelitian yang 

dilakukan oleh Surya (2020) 

menggunakan katalis K-CaO  disintesis 

menggunakan metode sol-gel dengan 

campuran CaO (6 g), etilen glikol (12 ml) 

dan KOH (0,5 g) yang dikalsinasi pada 

suhu 700 °C selama 3 jam menghasilkan 

metil ester sebesar 88,21 % 

Pada penelitian ini dilakukan 

sintesis katalis KOH/CaO dari cangkang 

kerang darah yang dikalsinasi suhu      

900 °C sebagai bahan dasar pembuatan 

katalis CaO. Katalis CaO dibuat dalam 

bentuk KOH/CaO menggunakan metode 

sol-gel dengan perbandingan KOH : CKD 

: EG (Etilen Glikol) 0,5 g : 6 g : 12 mL 

dan 1 g : 6 g : 12 mL serta 2 g : 6 g : 12 

mL. Katalis KOH/CaO di kalsinasi pada 

suhu 700 °C selama 5 jam. Penelitian ini 

merupakan modifikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Surya (2020) yang 

menggunakan perbandingan CaO : KOH : 

EG (etilen glikol) 6 g : 0,5 g : 12 mL. 
 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alu lumpang, ayakan 

200 mesh (W.S Tyler Incorporated 

U.S.A), oven (Gallenkamp), furnace 

(VulcanTM seri A130), desikator, neraca 

analitik (Mettler Toledo AL204), 

pengaduk magnet, hotplate, Instrument 

Scanning Electron Microscope (SEM), 

labu leher tiga lengkap dengan kondesor, 

buret, termometer alkohol, viskometer 

Ostwald, piknometer 10 ml, dan peralatan 

gelas penelitian lainnya. Bahan-bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cangkang kerang darah (Anadara 

granosa), Crude Palm Oil (CPO) yang 

diambil di PT.Kuala Lumpur Kempong  

kota Dumai, metanol (Merck), etilen 

glikol (Merck), potassium hydroxide 

(KOH) (Merck), potassium hydrogen 
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phthalate (Merck), isopropil alkohol 

(Merck), indikator phenolphthalein 

(Merck), kertas saring biasa, kertas saring 

whatman 42, aqua DM, dan cuka makan 

(asam asetat 2 %). 

 

b. Perlakuan awal CPO 

 

Sampel CPO yang digunakan 

pada penelitian ini diperoleh dari PT. 

Kuala Lumpur Kempong, Dumai. CPO 

yang disimpan dalam jerigen didiamkan 

hingga terbentuk dua fase yaitu fase padat 

dan fase cair. CPO fase cair yang akan 

digunakan dipisahkan dengan kertas 

saring dan dicuci dengan menggunakan 

akudes hangat (suhu 50-60°C) dengan 

perbandingan berat 1:1. Kemudian untuk 

mengurangi kandungan air CPO setelah 

dicuci, CPO dipanaskan pada suhu 

100±5°C sampai CPO terlihat lebih 

jernih. 

 

c. Preparasi dan sintesis katalis 

KOH/CaO 

 

Cangkang kerang darah (CKD) 

direndam menggunakan cuka (asam 

asetat 2%) selama 30 menit. Setelah itu, 

kerang darah dicuci menggunakan 

akuades sampai bersih dan dioven selama 

24 jam. Cangkang dikeringkan, ditumbuk 

dan dihancurkan menggunakan alu 

lumpang. Kemudian diayak dengan 

ayakan 200 mesh. Serbuk CKD 

dikalsinasi pada suhu 900 oC selama 5 

jam. CaO yang diperoleh dibuat sol-gel 

menggunakan KOH dan etilen glikol 

dengan perbandingan KOH : CKD : 

etilen glikol 0,5 g : 6 g : 12 mL. 

Campuran senyawa kemudian diaduk 

selama 30 menit pada kecepatan 

pengaduakan 400 rpm. Hasil campuran 

yang diperoleh didiamkan selama 5 jam. 

Setelah campuran terbentuk gel, 

selanjutnya disaring dan dicuci 

menggunakan aqua DM. Katalis yang 

diperoleh dikalsinasi dengan suhu 

kalsinasi 700 °C selama 5 jam. Hal yang 

sama dilakukan pada variasi KOH 1 dan 

2 g. Katalis yang telah diperoleh diberi 

kode 0,5 g KOH/CaO 700°C, 1 g  

KOH/CaO 700°C dan 2 g KOH/CaO 

700°C. 

 

d. Sintesis biodiesel 

 

Sebanyak 100 g CPO  

dipanaskan  pada suhu 105±2 ℃ dan 

diaduk menggunakan pengaduk magnet 

selama 30 menit. Setelah pemanasan, 

CPO didinginkan hingga suhu 50 °C. 

Dalam labu leher tiga, campuran katalis 

1% (sebelum digunakan, katalis 

dipanaskan pada suhu 105 °C selama 

minimal 10 menit) dan 59,5533 g 

metanol (perbandingan mol minyak :  

metanol 1 : 15) direfluks selama 1 jam. 

CPO (suhu 50 °C) ditambahkan ke 

dalam campuran katalis-metanol dan diaduk 

selama 1 jam dengan kecepatan 

pengadukan 500 rpm dan suhu 60°C. 

Setelah 3 jam campuran dimasukkan ke 

dalam corong pisah dan dibiarkan  

semalaman  untuk memisahkan  katalis. 

Setelah dipisahkan, hasil biodiesel 

disaring menggunakan kertas saring 

biasa untuk mendapatkan biodiesel kasar. 

Pengulangan dilakukan untuk variasi 

waktu reaksi 2,  3  dan 4 jam. 

 

 



  5 
 

e. Pencucian biodiesel 

           

Biodiesel dicuci menggunakan 

akua DM suhu 50-60°C dengan 

perbandingan berat biodiesel : aquades 

1:1. Campuran dikocok selama ±1 menit 

untuk melarutkan metanol, gliserol 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, 

gliserol dan metanol yang bercampur 

dengan air pencuci. Biodiesel dipisahkan 

dari emulsi setelah terpisah, biodiesel 

disaring menggunakan kertas saring 

Whatman 42 dan dipanaskan pada suhu di 

atas titik didih air (105ºC) hingga 

gelembung air tidak terlihat lagi. Berat 

biodiesel setelah pemanasan ditimbang 

dan dapat dihitung persentase biodiesel 

yang dihasilkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakterisasi Katalis 

 

a. Analisis bentuk permukaan 

mineral menggunakan Scanning 

Electron Microscope (SEM) 

          Analisis morfologi pada katalis 

KOH/CaO dilakukan menggunakan alat 

Scanning Electron Microscope (SEM). 

Hasil analisis SEM katalis 0,5 g 

KOH/CaO, 1 g KOH/CaO dan 2 g 

KOH/CaO kalsinasi suhu 700°C dari 

cangkang kerang darah (Anadara 

granosa) dapat dilihat pada Gambar 1. 

Morfologi dari katalis 0,5 g KOH/CaO, 1 

g KOH/CaO dan 2 g KOH/CaO suhu 

700°C dapat dilihat dari Gambar 1 yang 

dianalisis menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM). Hasil SEM 

katalis 0,5 g KOH/CaO, 1 g KOH/CaO 

dan 2 g KOH/CaO pada penelitian ini 

memiliki morfologi yang berbeda-beda. 

Permukaan katalis sesudah di dilakukan 

metode sol-gel dengan etilen glikol dan 

KOH menunjukkan permukaan katalis 

bertekstur kasar, partikel berbentuk 

batang, susunan partikel tidak beraturan 

dan partikel terlihat menggumpal 

(aglomerasi). Hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Oko 

(2019). Pada katalis  0,5 g KOH/CaO. 

Gambar 1.a menunjukkan sebagian 

permukaan katalis masih memiliki pori-

pori yang masih terlihat jelas sehingga 

mengakibatkan bentuk permukaan katalis 

terlihat kasar. Pada katalis 1 g KOH/CaO 

Gambar 1.b menunjukkan keseluruhan 

permukaan katalis terlihat lebih halus 

dikarenakan pori-pori dari CaO sudah 

tidak terlihat lagi, hal ini disebabkan oleh 

pori-pori CaO telah tersisipi oleh ion K 

(Oko, 2019) sedangkan pada katalis 2 g 

KOH/CaO Gambar 1.c menunjukkan 

keseluruhan pori-pori dari CaO tidak 

terlihat lagi karena telah tersisipi oleh ion 

K namun terdapat partikel lain di 

permukaan pori-pori yang diduga 

merupakan partikel ion K yang tidak 

tersisipi kedalam pori-pori dikarenakan 

pori-pori sudah terisi penuh sedangkan 

ion K terlalu banyak, hal ini 

menyebabkan permukaan dari katalis 

menjadi lebih kasar.  

Ion kalium memiliki jari-jari yang 

jauh lebih kecil dibandingkan pori-pori 

dari CaO sehingga ion kalium dapat 

masuk kedalam pori-pori CaO. 
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(a)                                                        (b)                                                         (c) 

Gambar 1. (a). Bentuk morfologi katalis 0,5 g KOH/CaO, (b). 1 g KOH/CaO dan (c). 2 g  

                   KOH/CaO kalsinasi suhu 700°C. 

         

b. Pengaruh waktu reaksi 

 

Konversi biodiesel dapat 

ditingkatkan dengan dengan menentukan 

waktu reaksi yang tepat pada sintesis 

biodiesel. Waktu reaksi yang tepat dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan 

energi dalam sintesis biodiesel, hal ini 

karena reaksi dalam sintesis biodiesel 

bersifat reversible. Berdasarkan teori 

semakin lama waktu reaksi, maka kontak 

antar zat semakin besar. Jika 

kesetimbangan reaksi sudah tercapai 

maka dengan bertambahnya waktu reaksi 

tidak akan menguntungkan karena tidak 

memperbesar hasil (Buasri et al., 2013). 

Rendemen biodiesel optimum dari reaksi 

transesterifikasi menggunakan katalis 1 g 

KOH/CaO, 0,5 g KOH/CaO dan 2 g 

KOH/CaO suhu kalsinasi 700 °C dari 

cangkang kerang darah (Anadara 

granosa) adalah 96,82% dengan waktu 

reaksi 3 jam dapat dilihat pada Gambar 2. 

Berdasarkan grafik di bawah 

dapat disimpulkan bahwa semakin lama 

waktu reaksi maka yield biodiesel yang 

dihasilkan semakin besar. Hal ini terjadi 

karena pada setiap kenaikan waktu reaksi 

mengakibatkan molekul-molekul reaktan 

saling bertumbukan satu sama lain, 

sehingga dapat meningkatkan konversi 

reaksi yang mengakibatkan produk yang 

dihasilkan menjadi besar, selain itu jika 

waktu reaksi semakin lama tumbukan 

terhadap kontak antara situs aktif katalis, 

metanol dan bahan baku semakin sering 

terjadi mengakibatkan konversi biodiesel 

semakin meningkat.  

Apabila kesetimbangan telah 

tercapai, semakin lama waktu dapat 

menyebabkan produk berkurang karena 

adanya reaksi balik, yaitu metil ester 

terbentuk kembali menjadi trigliserida, 

hal ini dapat dilihat pada waktu reaksi 4 

jam. Hasil biodiesel pada waktu reaksi 1 

jam dan 2 jam lebih rendah dari waktu 

reaksi 3 jam dikarenakan waktu reaksi 

yang digunakan terlalu cepat sehingga 

reaksi tranesterifikasi mengkonversi  

trigliserida menjadi metil ester tidak 

terjadi secara sempurna mengakibatkan 

metil ester yang diperoleh sedikit. Dari 

variasi waktu reaksi pada penelitian ini 

didapat hasil optimum yaitu pada katalis 

1 g KOH/CaO dengan waktu 3 jam yaitu 

sebesar 96,82%.   
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Gambar 2.Grafik hasil biodiesel pengaruh waktu reaksi menggunakan katalis 0,5 g  

                   KOH/CaO, 1 g KOH/CaO, dan 2 g KOH/CaO 

 

c. Karakterisasi Biodiesel 

 

Biodiesel dikarakterisasi 

berdasarkan SNI 7182-2015 yang 

meliputi kadar air, berat jenis, viskositas, 

residu karbon, bilangan asam, bilangan 

penyabunan, bilangan iodium dan angka 

setana. Hasil karakterisasi biodiesel 

kondisi optimum meliputi kandungan air, 

berat jenis, viskositas, residu karbon, 

bilangan asam, bilangan iodium, bilangan 

penyabunan dan angka setana. Biodiesel 

optimum memiliki karakteristik antara 

lain kadar air 0,009% volume, berat jenis 

883 kg/m3, viskositas 5,38 mm2/s, residu 

karbon 0,01% massa, bilangan asam 0,42 

mgKOH/g, bilangan penyabunan 225,95 

mgKOH/g, bilangan iodium 50,44 g-

I2/100 g dan angka setana 59,10. Secara 

umum karakteristik biodiesel sesuai 

dengan SNI 7182 2015.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan bentuk morfologi 

dari katalis 0,5 g KOH/CaO, 1 g 

KOH/CaO dan 2 g KOH/CaO berturut-

turut yaitu pori-pori masih terlihat dan 

permukaan katalis sedikit kasar, pori-pori 

sudah tidak terlihat sehingga permukaan 

katalis terlihat halus dan pori-pori sudah 

tidak terlihat tetapi permukaan katalis 

terlihat kasar. Transesterifikasi CPO 

menjadi biodiesel menggunakan metode 

sol-gel diperoleh hasil biodiesel sebesar 

96,82% dengan menggunakan katalis 1 g 

KOH/CaO dan waktu reaksi 3 jam. Hasil 

karakteristik biodiesel pada penelitian 

secara umum sudah memenuhi SNI 7182-

2015. 
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