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ABSTRACT 

 

In this study, biodiesel was synthesized using crude palm oil (CPO) with a KOH/CaO 

catalyst from blood clam shells that had been calcined at 900 °C for 5 hours. KOH/CaO 

catalyst was synthesized using the sol-gel method by adding KOH and ethylene glycol 

and it was calcined again at 700 °C for 5 hours. The catalyst analysis used in this study 

was XRD to determine the type of minerals contained in the catalyst. Based on the XRD 

analysis of the KOH/CaO catalyst, it showed that there were portlandite and calcite peaks 

and lime (CaO) peaks were found on the KOH/CaO catalyst of 1 g KOH at 700 °C. The 

crystal size of the KOH/CaO catalyst added 0.5 ; 1 and 2 g of KOH were 219.9924, 

respectively; 179.9484 and 195.9774 nm. KOH/CaO catalyst was tested in biodiesel 

synthesis using various stirring speeds (300, 400, 500, and 600 rpm), at a reaction 

temperature of 60°C, a reaction time of 3 hours, a mole ratio of oil: methanol 1:15 and a 

catalyst weight of 1%. The most effective catalyst to produce biodiesel was KOH/CaO 

1g KOH with a biodiesel yield of 94.91 %. Optimum biodiesel was obtained at KOH/CaO 

1g KOH catalyst at 700 °C with a heavy reaction condition of 1 wt% catalyst, the reaction 

time of 3 hours, stirring speed of 500 rpm, the temperature of 60 °C and the mole ratio of 

oil to methanol 1: 15 resulted in a yield of  94, 91%. Increasing the stirring speed increases 

the frequency of collisions with the reactants thereby increasing the yield of biodiesel. 

The characteristics of the biodiesel produced are 0.01% water content, specific gravity 

880 kg/m3, viscosity 5.38 mm2/s, carbon residue 0.01% by weight, acid number              

0.42 mg-KOH/g, saponification number 225.95, the iodine number is 50.44 and the 

cetane number is 59.11. In general, the characteristics of biodiesel are following the 

requirements of SNI 7182.2015. 
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ABSTRAK 

 

Pada penelitian ini biodiesel disintesis menggunakan minyak sawit mentah (CPO) dengan 

katalis KOH/CaO dari cangkang kerang darah yang telah dikalsinasi pada suhu 900 °C 

selama 5 jam. Katalis KOH/CaO disintesis menggunakan metode sol-gel dengan 

menambahkan KOH dan etilen glikol dan katalis dikalsinasi kembali pada suhu 700 °C 

selama 5 jam. Analisis katalis yang digunakan pada penelitian ini yaitu XRD untuk 
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mengetahui jenis mineral yang terkandung dalam katalis. Berdasarkan hasil analisis XRD 

katalis KOH/CaO menunjukkan adanya puncak portlandit dan kalsit serta ditemukan 

adanya puncak lime (CaO) pada katalis KOH/CaO 1 g KOH suhu 700 °C. Ukuran kristal 

dari katalis KOH/CaO 0,5; KOH/CaO 1 dan KOH/CaO 2 g KOH masing-masing adalah 

219,9924; 179,9484 dan 195,9774 nm. Katalis KOH/CaO diuji pada sintesis biodiesel 

menggunakan variasi kecepatan pengadukan (300, 400, 500 dan 600 rpm), pada kondisi 

suhu reaksi 60°C, waktu reaksi 3 jam, rasio mol minyak : methanol 1:15 dan berat katalis 

1 %. Katalis yang paling efektif untuk menghasilkan biodiesel adalah KOH/CaO 1g KOH 

dengan yield biodiesel sebesar 94,91 %. Biodiesel optimum diperoleh pada katalis 

KOH/CaO 1g KOH suhu 700 oC dengan kondisi reaksi berat katalis 1 % berat, waktu 

reaksi 3 jam, kecepatan pengadukan 500 rpm, suhu 60 °C dan rasio mol minyak terhadap 

metanol 1 : 15 menghasilkan rendemen sebesar 94,91%. Bertambahnya kecepatan 

pengadukan meningkatkan frekuensi tumbukan pada reaktan sehingga meningkatkan 

yield biodiesel. Karakteristik biodiesel yang dihasilkan adalah kadar air 0,01%, berat jenis 

880 kg/m3, viskositas 5,38 mm2/s, residu karbon 0,01 % berat, bilangan asam 0,42         

mg-KOH/g, bilangan penyabunan 225,95 mg KOH/g, bilangan iodium 50,44 g I2/100g 

dan angka setana 59,11. Secara umum karakteristik biodiesel sesuai dengan persyaratan 

SNI 7182.2015.  

 

Kata kunci : biodiesel, katalis KOH/CaO, transesterifikasi 

 

PENDAHULUAN 

 

Bahan bakar berkelanjutan dan 

terbarukan lainnya seperti biofuel 

(bioetanol, biodiesel, biogas) dapat 

mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

menjadi alternatif yang tepat untuk 

bahan bakar diesel yang salah satu 

contohnya yaitu biodiesel (Khatibi et al., 

2021). Biodiesel dapat diproduksi 

melalui proses transesterifikasi minyak 

nabati dengan alkohol dan katalis basa.  

Salah satu varian biodiesel 

adalah B30, merupakan program 

pemerintah yang mewajibkan 

pencampuran 30% biodiesel dengan 

70% bahan bakar minyak jenis solar. 

Program ini telah diberlakukan pada 

bulan Januari 2020 sesuai Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri ESDM nomor 32 tahun 2008 

tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan 

Tata Niaga Bahan Bakar Nabati 

(Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain 

(Syahrir & Sungkono, 2021). 

Minyak kelapa sawit yang lebih 

dikenal dengan Crude Palm Oil (CPO) 

merupakan salah satu alternatif minyak 

nabati yang dapat dijadikan sebagai 

bahan bakar dalam bentuk biodiesel 

karena ketersediaannya yang melimpah, 

ramah lingkungan  serta ekonomis 

(Maulidiyah et al., 2021). Berdasarkan 

data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), ketersediaan CPO di 

Indonesia khususnya provinsi riau pada 

tahun 2019 sebesar 7.466.260 ton. CPO 

memiliki kelemahan yaitu memiliki 

kadar asam lemak bebas yang cukup 

tinggi sehingga jika digunakan dalam 

sintesis biodiesel akan meningkatkan 

pembentukan sabun dan menurunkan 

rendemen biodiesel (Rhofita, 2013). 

Biodiesel dihasilkan dengan 

mereaksikan CPO dengan alkohol 

menggunakan  katalis basa heterogen 
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melalui reaksi transesterifikasi yang 

menghasilkan metil ester (Lestari, 2019). 

Katalis CaO adalah katalis heterogen 

umum yang dapat dihasilkan dari 

dekomposisi CaCO3 atau dari cangkang 

moluska yang dikalsinasi pada suhu 

tinggi (Hadiyanto et al., 2016).  

Salah satu sumber CaO adalah 

cangkang kerang darah (Anadara 

granosa) yang ketersediaannya sangat 

melimpah di Indonesia. Cangkang 

kerang darah memiliki kandungan 

mineral kalsium karbonat (CaCO3) yang 

tinggi. Mineral CaCO3 dapat diuraikan 

menjadi CaO pada pemanasan suhu 

tinggi (> 800oC). Cangkang kerang 

darah (Anadara granosa) berpotensi 

sebagai sumber katalis heterogen untuk 

produksi biodiesel karena mengandung 

CaO sebesar 99,09% dari beratnya 

(Kurniawan & Nurhayati, 2020). 

Meskipun kandungan CaO yang 

dihasilkan tinggi, ketika digunakan 

dalam sintesis biodiesel akan 

menghasilkan yield biodiesel yang 

cukup rendah yaitu dibawah 80%. Maka 

dari itu aktivitas katalitik katalis perlu 

ditingkatkan,  

Upaya yang dapat dilakukan 

untuk  meningkatkan aktivitas katalis 

CaO yaitu  dengan menyisipkan suatu 

logam ke dalam katalis tersebut. 

Penambahan logam tersebut 

menggunakan KOH yang ditambahkan 

kedalam katalis (Oko & Feri, 2019). 

Penyisipan logam tersebut dilakukan 

dengan metode sol-gel. Sintesis 

menggunakan metode sol-gel dapat 

berlangsung pada suhu yang lebih 

rendah, prosesnya sederhana, 

mempunyai homogenitas yang tinggi, 

ukuran dan morfologi partikel dapat 

dikontrol, serta luas permukaan spesifik 

dan porositas katalis dapat divariasi 

(Zulaicha et al., 2020).  

Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini dilakukan sintesis katalis dari 

cangkang kerang darah dan dilakukan 

proses pada temperatur 900 oC selama 5 

jam. Setelah itu dilakukan sintesis katalis 

KOH/CaO menggunakan metode sol-gel 

dengan perbandingan KOH : CKD : 

etilen glikol yaitu 0,5: 6 : 12; 1 : 6 : 12; 

dan  2 : 6 : 12 . Kemudian dilakukan 

kalsinasi kembali dengan suhu 700 °C 

selama 5 jam. Variasi yang digunakan 

dalam sintesis biodiesel pada penelitian 

ini yaitu kecepatan pengadukan 

Penggunaan metode sol-gel diharapkan 

dapat menghasilkan katalis yang 

memiliki kualitas lebih baik, sehingga 

yield dan kemurnian biodiesel menjadi 

lebih tinggi.  

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat  dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mortar, ayakan 200 

mesh (W.S Tyler Incorporated U.S.A), 

oven (Gallenkemp), furnace (vulcanTM 

seri A130), labu leher tiga lengkap 

dengan kondensor, hotplate magnetic 

stirrer, Gas Chromatography Mass 

Spectroscopy, instrument Fourier 

Transform Infrared, Surface Area 

Analyzer, pompa air, termometer 

alkohol, viskometer Ostwald, 

piknometer, pengaduk magnet, 

desikator, neraca analitik, 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. Kuala 

Lumpur Kepong Berhad Kota Dumai, 

cangkang kerang darah (Anadara 

granosa), metanol (CH3OH) (Merck), 

etilen glikol (C2H6O2) (Merck), isopropil 

alkohol (C3H8O) (Merck), indikator 

phenolphthalein (C20H14O4) (Merck), 

kalium hidrogen ftalat (C8H5KO4), 
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kalium hidroksida (KOH) (Merck), 

etanol (C2H5OH) 96% (Merck), asam 

klorida (HCl) 0,5 N,  karbon tetraklorida 

(CCl4) (Merck), kalium iodida (KI) , 

natrium sulfit (Na2SO3), asam asetat 

(CH3COOH) 2%, akuades, akua DM, 

kertas saring Whatman 42 dan kertas 

saring.  

 

b. Preparasi dan sintesis katalis 

KOH/CaO 

Cangkang kerang darah (CKD) 

dibersihkan dan direndam menggunakan 

cuka makan (asam asetat 2%) selama 24 

jam. CKD dikeringkan selama 24 jam 

dengan menggunakan oven. Cangkang 

yang sudah kering ditumbuk dan digerus 

menggunakan mortar martir, kemudian 

diayak lolos 200 mesh. Bubuk CKD 

yang diperoleh kemudian di kalsinasi 

dengan furnace pada suhu 900oC selama 

5 jam. Katalis disintesis menggunakan 

metode sol-gel dengan menggunakan 

KOH dan etilen glikol dengan 

perbandingan KOH : CKD : etilen glikol 

sebesar 0,5 : 6 : 12; 1 : 6 : 12 dan 2 : 6 : 

12.  Campuran dihomogenkan selama 30 

menit dengan kecepatan 400 rpm. Hasil 

campuran yang diperoleh didiamkan 

selama 5 jam. Campuran yang telah 

membentuk gel kemudian disaring dan 

dicuci menggunakan aquadm. Katalis 

yang diperoleh kemudian dikalsinasi 

pada  suhu 700 selama 5 jam. Katalis 

yang diperoleh diberi kode 0,5 

KOH/CaO; 1 KOH/CaO; dan 2 

KOH/CaO. Sampel katalis KOH/CaO 

dilakukan analisis menggunakan difraksi 

sinar-X (X-ray diffraction) untuk 

menentukan jenis mineral.  

 

c. Sintesis biodiesel 

Sebanyak 100 g CPO dipanaskan 

pada suhu 105 ± 5 oC dan diaduk 

menggunakan pengaduk magnet selama 

30 menit. CPO didinginkan hingga 

mencapai suhu 50 oC. Campuran 1g 

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

dan KOH/CaO 2g,  yang telah 

dipanaskan di dalam oven suhu 105 oC 

minimal 10 menit dan 59,5533 g metanol 

(rasio mol minyak:metanol 1:15) 

direfluks selama 1 jam dalam labu leher 

tiga. CPO (suhu 50 oC) ditambahkan ke 

dalam campuran katalis-metanol dan 

diaduk selama 3 jam dengan kecepatan 

pengadukan 300, 400, 500 dan 600 rpm 

pada suhu 60 oC. Setelah 3 jam, 

campuran dimasukkan ke dalam beaker 

gelas dan dibiarkan semalam untuk 

memisahkan katalis. Hasil biodiesel 

disaring menggunakan kertas saring 

biasa hingga didapatkan crude biodiesel.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakterisasi katalis 

Katalis KOH/CaO 0,5 g suhu 

kalsinasi 700 °C ditemukan kristal kalsit 

dengan intensitas relatif tertinggi sebesar 

100 pada sudut 29,3930°. Selain itu, juga 

ditemukan kristal Portlandit dengan 

intensitas tertinggi sebesar 13,60% pada 

sudut 34,0904°. Katalis KOH/CaO 1 g 

suhu 700° ditemukan mineral portlandit, 

kalsit dan lime. Mineral portlandit 

dengan intensitas relatif tertinggi sebesar 

100% temukan pada sudut 2θ 34,1352°. 

Sedangkan mineral lime dapat 

ditemukan pada sudut 2θ 54,4308 dan 

64,4607° dengan intensitas relatif 

berturut-turut 14,42% dan 6,25%.  

Mineral kalsit juga ditemukan 

pada sudut 39,4817° dan 43,1702° 

dengan intensitas relatif berturut-turut 

sebesar 5,09% dan 3,82%. Katalis 

KOH/CaO 2g suhu 700° ditemukan 

mineral kalsit dan portlandit. Mineral 

portlandit dengan intensitas relatif 
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tertinggi sebesar 100% ditemukan pada 

sudut 2θ 34,0850°. Sedangkan mineral 

kalsit dengan intensitas relatif tertinggi 

sebesar 62,97% ditemukan pada sudut 2θ 

29,3765°. Adanya penambahan KOH 

menyebabkan CaO berikatan dengan 

KOH sehingga membentuk puncak-

puncak lime, kalsit dan portlandit.

 

Gambar 1. Difraktogram XRD katalis KOH/CaO 0,5 (a); 1 (b) dan 2 (c) g KOH 

kalsinasi suhu 700°C selama 5 jam 

 

b. Pengaruh kecepatan pengadukan 

terhadap hasil biodiesel 

Kecepatan pengadukan 

berpengaruh terhadap biodiesel yang 

dihasilkan. Proses pengadukan 

dilakukan dalam penelitian ini agar 

sampel dan larutan metoksi menjadi 

homogen dan dapat menghasilkan 

biodiesel yang baik (Simatupang et al., 

2016). Kecepatan pengadukan akan 

mempengaruhi konversi reaksi, karena 

adanya pengaruh pengadukan akan 

menambah frekuensi tumbukan antar 

molekul zat pereaksi dengan zat yang 

bereaksi makin baik sehingga dapat 

mempercepat laju reaksi dan reaksi dapat 

berlangsung secara sempurna (Karunia 

et al., 2012).  

Hasil perolehan biodiesel 

meningkat dengan meningkatkan 

kecepatan pengadukan dari 300, 400, 

500 dan 600 rpm. Setelah reaksi 

mencapai kesetimbangan, maka terjadi 

penurunan hasil biodiesel pada 

penambahan kecepatan pengadukan 

sebesar 600 rpm. Penambahan kecepatan 

pengadukan setelah terjadi 

kesetimbangan tidak menambah 

biodiesel yang dihasilkan, reaksi yang 

masih berlanjut dan kecepatan 

pengadukan yang terlalu tinggi setelah 

tercapainya kesetimbangan akan 

mengakibatkan terjadinya reaksi balik 

(Miskah et al., 2017).  

Dari penelitian ini biodiesel 

dengan kecepatan pengadukan optimum 

500 rpm yang menghasilkan produk 

paling tinggi yaitu pada  biodiesel 

KOH/CaO 0,5g  sebesar 93,09%.  

Perolehan hasil biodiesel menggunakan 

katalis KOH/CaO 1g sebesar 94,91%. 
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Perolehan hasil biodiesel menggunakan 

katalis  KOH/CaO 2g sebesar 77,00%. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.  Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap hasil biodiesel 

 

 

c. Karakterisasi biodiesel 

 

Biodiesel yang disintesis dengan 

menggunakan katalis KOH/CaO 0,5g 

KOH; 1g KOH dan 2g KOH suhu 

kalsinasi 700°C diuji kandungan air 

kandungan airnya berturut-turut yaitu 

0,019; 0,009 dan 0,039%. Kandungan 

air yang berlebih pada biodiesel dapat 

menyebabkan terjadi reaksi hidrolisis 

dan berakibat pada mesin akan 

mengalami korosi (Azis et al., 2012). 

Uji berat jenis dilakukan pada 

biodiesel yang disintesis menggunakan 

katalis KOH/CaO 0,5g 700; KOH/CaO 

1g 700; KOH/CaO 2g 700.  Biodiesel 

KOH/CaO 0,5g; 1g dan 2g suhu 

kalsinasi 700°C juga didapat sebesar 

890, 883 dan 890 kg/m3. Biodiesel yang 

memiliki berat jenis melebihi ketentuan 

akan menghasilkan pembakaran yang 

tidak sempurna sehingga menyebabkan 

kerusakan pada mesin yang digunakan 

(Prihandana et al., 2006). 

Viskositas biodiesel KOH/CaO 

0,5g 700; KOH/CaO 1g 700; dan 

KOH/CaO 2g 700 pada penelitian ini 

yaitu 5,9; 5,38; dan 6 mm2s-1. 

Meningkatnya viskositas biodiesel dapat 

disebabkan proses transesterifikasi yang 

kurang sempurna untuk mengkonversi 

trigliserida menjadi metil atau etil ester 

menghasilkan senyawa intermediet 

seperti mono- dan digliserida (Kartika et 

al., 2014).  

Residu karbon dilakukan pada 

biodiesel yang disintesis menggunakan 

katalis  KOH/CaO 0,5g 700; KOH/CaO 

1g 700; KOH/CaO 2g 700. Hasil uji 

residu karbon biodiesel KOH/CaO 0,5g 

700; KOH/CaO 1g 700; dan KOH/CaO 

2g 700 berturut-turut yaitu 0,02; 0,01; 

dan 0,07%. Adanya peningkatan nilai 

residu karbon biodiesel mengakibatkan 

terbentuk deposit karbon dan zat yang 

kental pada piston dan solinder sehingga 

akan mengakibatkan pengoperasian 

mesin dan semua bagian pipa injeksi 
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bahan bakar menjadi terhambat. Agar 

dapat menurunkan angka residu karbon 

dilakukan pencucian biodiesel secara 

berulang (Waty, 2017). 

Bilangan asam dinyatakan 

sebagai jumlah milligram basa (KOH 

atau NaOH) yang diperlukan untuk 

menetralkan asam lemak bebas yang 

terdapat dalam satu gram minyak atau 

lemak. Bilangan asam dilakukan pada 

biodiesel yang disintesis menggunakan 

katalis KOH/CaO 0,5g 700; KOH/CaO 

1g 700 ; dan KOH/CaO 2g 700 dengan 

bilangan asam berturut-turut 0,56; 0,42; 

dan 0,84 mg KOHg-1. Bilangan asam 

biodiesel yang terlalu tinggi bersifat 

korosif dan mengakibatkan deposit pada 

mesin diesel (Prihandana et al., 2006). 

Bilangan penyabunan dinyatakan 

sebagai banyaknya (mg) KOH yang 

dibutuhkan untuk menyabunkan satu 

gram minyak atau lemak, alkohol yang 

ada dalam KOH berfungsi untuk 

melarutkan asam lemak hasil hidrolisa 

dan mempermudah reaksi dengan basa 

sehingga terbentuk sabun (Ketaren, 

1986). Biodiesel yang disintesis dengan 

menggunakan katalis KOH/CaO 0,5 g  

KOH,   KOH/CaO 1 g KOH dan 

KOH/CaO 2 g  didapat bilangan 

penyabunan berturut-turut yaitu 229,29; 

225,95; dan 229,87 mg KOHg-1 

Bilangan iodium menyatakan 

indikator dari kejenuhan biodiesel atau 

untuk mengukur jumlah ikatan rangkap 

dalam biodiesel. Biodiesel yang 

disintesis dengan menggunakan katalis 

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

KOH dan KOH/CaO 2 g  didapat 

bilangan iodium berturut-turut yaitu 

53,8; 50,44 dan 48,72 g-I2/100 g. 

Berdasarkan ketentuan SNI-7182-2015, 

bilangan iodium maksimum yaitu 115 g-

I2/100 g.  

Angka setana menunjukkan      

kualitas penyalaan   bahan   bakar   

tersebut. Biodiesel yang disintesis 

dengan menggunakan katalis KOH/CaO 

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

KOH/CaO 2 g  didapat angka setana 

berturut-turut yaitu 57,9; 59,10; dan 

59,08. Berdasarkan ketentuan SNI-7182-

2015, bilangan iodium minimum yaitu 

51 dan pada penelitian ini hasilnya 

memenuhi. Penggunaan bahan bakar 

yang memiliki angka setana tinggi dapat 

mencegah terjadinya detonasi dan 

knocking karena ketika bahan bakar 

diinjeksi ke dalam silinder pembakaran, 

bahan bakar akan langsung terbakar dan 

tidak terakumulasi (Prihandana et al., 

2006).  

 

KESIMPULAN 

Hasil analisis XRD diperoleh 

katalis tersebut mengandung kalsit 

(CaCO3), portlandit (Ca(OH)2 dan lime 

(CaO). Adanya kenaikan suhu kalsinasi 

mengakibatkan semakin banyak 

portlandit (Ca(OH)2 yang terbentuk dan 

kemudian terdekomposisi menjadi CaO 

pada suhu kalsinasi 700°C. Penambahan 

KOH pada katalis juga memperbanyak 

pembentukan  portlandit (Ca(OH)2 dan 

lime (CaO). Hasil optimum sintesis 

biodiesel diperoleh pada katalis 

KOH/CaO 1g KOH suhu kalsinasi 

700°C dengan kecepatan pengadukan 

500 rpm dalam tahap reaksi 

transesterifikasi menghasilkan yield 

biodiesel sebesar 94,91%. Penentuan 

karakteristik biodiesel telah dilakukan 

dan sebagian biodiesel tidak memenuhi 

standar SNI. Parameter yang tidak 

memenuhi terdapat pada penentuan 

bilangan asam dan residu karbon dengan 

menggunakan biodiesel KOH/CaO 2g. 
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