
  1 
 

SINTESIS KATALIS KOH/CaO MENGGUNAKAN METODE SOL-GEL 

UNTUK TRANSESTERIFIKASI CPO MENJADI BIODIESEL               

DENGAN VARIASI BERAT KATALIS  

  

Vellia Audina, Nurhayati 

 

Mahasiswa Program S1 Kimia 

Bidang Kimia Fisika Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Kampus Binawidya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

vellia.audina3480@student.unri.ac.id 

 

ABSTRACT 

 

Calcium oxide (CaO) is one of the most commonly used heterogeneous base catalysts in 

the biodiesel synthesis process. The high CaCO3 content in the blood clam shell can be 

used as a catalyst in the synthesis of biodiesel using crude palm oil (CPO). Biodiesel 

production using a KOH/CaO catalyst derived from blood clam shell. KOH/CaO catalyst 

was synthesized using the sol-gel method. The catalyst was characterized by using the 

Fourier Transform Infrared (FTIR) to determine the functional groups contained in the 

catalyst. The OH functional group has been formed at the wave number 3642,73 cm-1 

which indicates Ca(OH)2. Biodiesel was synthesized by varying the weights of the 

catalyst (1,2,3 dan 4) wt% for 3 hours at 60 °C, the mole ratio of methanol oil 1:15 with 

stirring speed 500 rpm. The maximum biodiesel yield was obtained on a catalyst of 

KOH/CaO (1 g KOH) with a catalyst weight of 1 %wt of 94.92%. The characteristics of 

the biodiesel produced in this study were a water content, density, viscosity, carbon 

residue, acid number, saponification number, iodine number and cetane number. In 

general, the characteristics of biodiesel are in accordance with the requirements of SNI 

7182-2015. 
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ABSTRAK 

 

Kalsium oksida (CaO) merupakan salah satu katalis basa heterogen yang paling sering 

digunakan dalam proses sintesis biodiesel. Kandungan CaCO3 yang tinggi pada cangkang 

kerang darah dapat dimanfaatkan sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel dengan 

menggunakan minyak sawit mentah (CPO). Produksi biodiesel menggunakan katalis 

KOH/CaO berasal dari cangkang kerang darah. Katalis KOH/CaO disintesis dengan 

menggunakan metode sol-gel. Katalis dikarakterisasi dengan menggunakan instrumen 

Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam 

katalis. Gugus fungsi OH terlihat pada bilangan gelombang 3642,73 cm-1 yang 

menunjukkan adanya Ca(OH)2. Biodiesel disintesis dengan variasi berat katalis                 

(1, 2, 3 dan 4) %b/b selama 3 jam suhu 60 oC, rasio mol minyak : metanol 1:15 dengan 

kecepatan pengadukan 500 rpm. Rendemen biodiesel maksimum diperoleh pada katalis 
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KOH/CaO (1 g KOH) dengan berat katalis 1 %b/b sebesar 94,92%. Karakteristik 

biodiesel yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kadar air, berat jenis, viskositas, residu 

karbon, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodium dan angka setana. Secara 

umum karakteristik biodiesel sesuai dengan persyaratan SNI 7182-2015. 

 

Kata kunci: biodiesel, katalis heterogen, transesterifikasi 

  

 

PENDAHULUAN 

 

Penggunaan sumber fosil yang  

meningkat, seperti minyak bumi, gas 

alam dan batu bara, mengakibatkan 

cadangan bahan bakar fosil menjadi 

semakin menipis (Rahmad et al., 2020). 

Untuk mengatasi persoalan tersebut dan 

mengurangi ketergantungan terhadap 

sumber energi fosil, perlu diadakan 

diversifikasi energi dengan cara mencari 

energi alternatif terbarukan (renewable), 

salah satunya adalah biodiesel yang 

berasal dari minyak tanaman/tumbuhan 

(Safitri et al., 2014). 

Crude Palm Oil (CPO) 

merupakan salah satu alternatif minyak 

nabati yang dapat dijadikan sebagai 

bahan bakar dalam bentuk biodiesel. 

Biodiesel dari CPO merupakan bahan 

bakar nabati (BBN) yang dapat 

diperbaharui, sehingga dalam proses 

penyedian bahan baku tidak terlalu 

dirisaukan (Rahardja et al., 2019). 

Banyak keuntungan dari penggunaan 

fraksi minyak CPO sebagai bahan baku 

pembuatan biodiesel diantaranya adalah 

(Qadri et al., 2017) keberadaannya yang 

melimpah di Provinsi Riau (Karuniasa, 

2019), pengurangan pencemaran air 

tanah dan sungai dari limbah pabrik, 

harga pokok produksi CPO lebih 

ekonomis, serta emisi yang dihasilkan 

rendah (Qadri et al., 2017). Adapun 

kelemahan dari penggunaan CPO adalah 

mengandung asam lemak bebas yang 

relatif tinggi berkisar 3-5%, sehingga 

pada pembuatan biodiesel yang 

menggunakan CPO diperlukan tahapan 

esterifikasi untuk menurunkan asam 

lemak bebas (Kurniasih, 2013). 

Reaksi pembentukan (sintesis) 

biodiesel umumnya melibatkan peranan 

katalis, salah satu katalis padat yang 

sering digunakan adalah kalsium oksida 

(CaO) (Haryono et al., 2018). Cangkang 

kerang darah (Anadara granosa) 

memiliki kandungan mineral kalsium 

oksida (CaO) yang tinggi apabila 

dikalsinasi pada suhu diatas 800 oC 

(Nurhayati et al., 2014). Menurut Asnibar 

(2014), kandungan CaO pada cangkang 

kerang darah (Anadara granosa) yang 

telah dikalsinasi pada suhu 800 ºC selama 

10 jam mencapai 99,14%.  

Kebasaan dari katalis CaO 

ditingkatkan dengan cara melakukan 

doping dari beberapa spesies katalitik 

aktif ke katalis CaO (Bankovic-Ilic et al., 

2017). Bahan yang paling sering 

digunakan adalah oksida logam, alkali 

dan alkali tanah. Penelitian Borah (2019) 

melakukan modifikasi untuk katalis CaO 

yang didoping Zn dan menghasilkan 

metil ester sebesar 96,74%. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Foroutan 

(2020), katalis CaO yang didoping 

dengan MgO  menunjukkan rendemen 

produksi biodiesel sebesar 98,37%.  

Pada penelitian ini dilakukan 

sintesis katalis KOH/CaO dari cangkang 

kerang darah sebagai bahan dasar 

pembuatan katalis menggunakan metode 

sol-gel suhu kalsinasi 700 oC. Katalis 

KOH/CaO dikarakterisasi menggunakan 

instrumen Fourier Transform Infrared 
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(FTIR) untuk mengetahui gugus fungsi 

yang terkandung dalam katalis. Aktivitas 

katalis diuji melalui reaksi 

transesterifikasi dengan variasi berat 

katalis (1, 2, 3 dan 4) %b/b. Metil ester 

yang dihasilkan dikarakterisasi 

berdasarkan SNI 7182-2015 dengan 

karakterisasi yang dilakukan meliputi 

kandungan air, berat jenis, viskositas, 

residu karbon, bilangan asam, bilangan 

penyabunan, bilangan iodium dan angka 

setana.      

                

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah lumpang alu, ayakan      

200 mesh (W.S Tyler Incorporated 

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

(vulcanTM seri A130), labu leher tiga 

lengkap dengan kondensor, pemanas 

dengan pengaduk magnet, instrument 

Fourier Transform Infrared, pompa air, 

termometer alkohol, viskometer Ostwald, 

piknometer, desikator, neraca analitik, 

dan peralatan gelas penelitian lainnya. 

 Bahan-bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Crude Palm Oil 

(CPO) yang diambil dari 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) 

(Merck), 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%, aquades, 

aqua DM, kertas saring Whatman 42 dan 

kertas saring. 

b. Preparasi dan sintesis katalis 

KOH/CaO 

 

 Cangkang kerang darah (CKD) 

direndam menggunakan cuka (asam 

asetat 2%) selama semalaman. Kerang 

darah kemudian dicuci menggunakan 

aquades sampai bersih dan dipanaskan 

dalam oven selama 24 jam. Cangkang 

ditumbuk dan dihancurkan menggunakan 

lumpang alu, kemudian diayak dengan 

saringan ukuran 200 mesh. Bubuk CKD 

dikalsinasi pada suhu 900 oC selama          

5 jam untuk mengkonversi CaCO3 

menjadi CaO. Katalis yang diperoleh di 

dopping dengan KOH menggunakan 

metode      sol-gel. CaO (6) g : KOH     

(0,5; 1 dan 2) g : etilen glikol (12) mL 

dicampurkan dan diaduk selama 30 menit 

dengan kecepatan 400 rpm. Hasil 

campuran yang diperoleh didiamkan 

selama 5 jam. Setelah terbentuk gel, 

selanjutnya disaring dan dicuci 

menggunakan aqua DM. Katalis yang 

diperoleh dikalsinasi pada suhu 700 ℃ 

selama 5 jam. Katalis yang diperoleh 

diberi kode 0,5 KOH/CaO, 1 KOH/CaO 

dan 2 KOH/CaO. Katalis yang sudah 

diperoleh dianalisis menggunakan 

instrumen Fourier Transform Infrared 

(FTIR) untuk mengetahui gugus fungsi 

yang terdapat dalam katalis. 

 

c.   Sintesis biodiesel 

 

Sebanyak 100 g CPO dipanaskan 

pada suhu 105 ± 2 ℃ dan diaduk 

menggunakan magnetic stirrer selama  

30   menit. CPO kemudian didinginkan 

hingga suhu 50 ℃. Campuran yang 

terdiri dari katalis 1% b/b (sebelum 

digunakan, katalis dipanaskan di dalam 

oven pada suhu 105 ℃ selama minimal 

10 menit) dan 59,5533 g metanol 

(perbandingan mol minyak : metanol 

1:15) direfluks selama 1 jam. CPO      
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(suhu 50 ℃) ditambahkan ke dalam 

campuran katalis-metanol dan diaduk 

selama 3 jam dengan kecepatan 

pengadukan 500 rpm suhu 60 ℃. 

Campuran kemudian dimasukkan ke 

dalam corong pisah dan dibiarkan 

semalaman untuk memisahkan katalis. 

Hasil biodiesel disaring menggunakan 

kertas saring whatman 42 untuk 

mendapatkan  crude biodiesel. 

Pengulangan dilakukan untuk variasi 

berat katalis (2, 3 dan 4) %b/b. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Karakterisasi katalis 

 

 Katalis KOH/CaO (0,5; 1 dan 2) g 

KOH dianalisis menggunakan instrumen 

Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk 

mengetahui gugus fungsi yang 

terkandung dalam katalis dan dapat 

dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh pada bilangan 

gelombang (3642,72; 3643,69 dan 

3642,73)  cm-1 muncul puncak yang 

merupakan vibrasi ulur OH dari Ca(OH)2, 

hal ini menunjukkan bahwa CaO telah 

terhidrasi dengan udara. Permukaan CaO 

menyerap udara dengan sangat cepat 

bahkan ketika bereaksi dengan udara 

selama uji katalis. Menurut (Kara et al., 

2017) bilangan gelombang 2875,02 cm-1 

menunjukkan vibrasi regangan CH2 yang 

menunjukkan bahwa katalis KOH/CaO 

mengandung senyawa karbon yang 

berasal dari senyawa kitin (C8H13O5N)n 

dari cangkang kerang darah ataupun 

berasal dari metanol (CH3OH)  dan etilen 

glikol (C2H6O2) yang digunakan saat 

melakukan sintesis katalis KOH/CaO 

dengan metode sol-gel. Pada bilangan 

gelombang 2510,46 dan 2511,43 cm-1 

menunjukkan adanya peregangan 

asimetri CaCO3. Bilangan gelombang 

1543,12 cm-1 menunjukkan vibrasi HOH 

yang menunjukkan masih ada sejumlah 

kecil molekul air di dalam sampel katalis 

KOH/CaO  (Das et al., 2020). Pada 

bilangan gelombang 1465,00 dan 

1457,28  cm-1  menunjukkan adanya 

Vibrasi stretching  simetri O-C-O dari 

karbonat monodentat pada permukaan 

CaO. Vibrasi C-O ditunjukkan pada 

bilangan gelombang (872,83; 873,79 dan 

872,83) cm-1 merupakan vibrasi tekuk 

dari gugus karbonat. Adanya gugus 

karbonat pada sampel menunjukkan 

bahwa CaO mengalami karbonasi karena 

terjadi kontak dengan air didalam udara. 

Pada bilangan gelombang 712,73 cm-1 

menunjukkan gugus alkana yang 

mengindikasikan terdapat senyawa C-H 

yang berasal dari proses sol-gel 

menggunakan alkohol dan etilen  glikol.  
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Gambar 1. Grafik FTIR katalis KOH/CaO (a) 0,5; (b) 1 dan (c) 2 g KOH suhu 700 oC 

 

b. Pengaruh kondisi reaksi terhadap 

hasil reaksi 

Sintesis biodiesel pada 

penelitian ini menggunakan reaksi 

transesterifikasi pada kondisi waktu        

3 jam suhu 60 oC kecepatan pengadukan 

500 rpm, rasio mol minyak : metanol 

1:15 serta variasi berat katalis                  

(1, 2, 3 dan 4) %b/b.  

c. Pengaruh berat katalis 

Sintesis biodiesel dipengaruhi 

oleh berat katalis. Ketika konsentrasi 

katalis meningkat terhadap sampel 

minyak, maka konversi trigliserida 

menjadi biodiesel juga meningkat, namun 

penambahan katalis yang berlebih akan 

menurunkan yield produk dengan 

pembentukan sabun (Mathiyazhagan, 

2011). Pengaruh berat katalis terhadap 

hasil biodiesel pada suhu reaksi 60 oC 

selama 3 jam dengan variasi berat katalis 

(1, 2, 3 dan 4) %b/b serta rasio mol  

minyak : metanol 1:15 dapat dilihat pada 

Gambar 2. berikut ini. 

Gambar  2. Pengaruh berat katalis terhadap  produksi biodiesel 
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Pada Gambar 2. dapat terlihat 

bahwa yield biodiesel mengalami 

penurunan pada penambahan katalis lebih 

dari 1 %b/b. Katalis dengan penambahan 

jumlah melewati kondisi optimum akan 

mengakibatkan terjadinya aglomerasi 

pada katalis sehingga sisi aktif katalis 

yang digunakan sebagai tempat 

berlangsungnya reaksi akan tertutup. Sisi 

aktif katalis yang tertutup akan 

menyebabkan reaktan yang bereaksi akan 

semakin sedikit sehingga biodiesel yang 

terbentuk akan semakin berkurang.      

Hasil karakteristik biodiesel (0,5; 1 dan 2) 

KOH/CaO meliputi kadar air,           

masing- masing sebesar (0,02; 0,01 dan 

0,04) %, berat jenis biodiesel sebesar 

(890, 880 dan 890) kg/m3 serta viskositas 

masing-masing sebesar (5,90; 5,38         

dan  6,00) mm2/s. Residu karbon      

masing-masing sebesar (0,02; 0,01 dan 

0,07) %b/b serta bilangan asam biodiesel    

masing-masing sebesar (0,56; 0,42 dan 

0,75) mg KOH/g.  Bilangan penyabunan 

masing-masing sebesar (229,29; 225,95 

dan 229,87) KOH/g, bilangan iodium 

masing-masing sebesar (53,80; 50,40 dan 

48,72) g-I2/100 g serta angka setana 

masing-masing sebesar (57,99; 59,11 dan 

59,08).  

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, Katalis heterogen KOH/CaO 

berhasil disintesis menggunakan metode 

sol-gel dengan perbandingan KOH     

(0,5; 1 dan 2) g : CaO (6) g : etilen glikol 

(12) mL. Karakterisasi gugus fungsi 

dengan FTIR diperoleh pada katalis 

KOH/CaO suhu kalsinasi 700 °C sudah 

terbentuk senyawa Ca(OH)2. Rendemen 

biodiesel optimal diperoleh pada katalis 

KOH/CaO 1 g KOH dengan berat katalis 

1 %b/b, waktu reaksi 3 jam, kecepatan 

pengadukan 500 rpm, suhu 60 °C, dan 

rasio mol minyak terhadap metanol 1:15 

dengan yield metil ester sebesar 94,92%. 

Hasil karakteristik biodiesel pada 

penelitian ini sudah memenuhi 

persyaratan SNI 7182-2015 kecuali untuk 

residu karbon pada penambahan KOH 

sebanyak 2 g. 
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