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ABSTRACT 

Maredan clays have been modified by using chemical and physical activation with 

variation of sulfuric acid concentration (0,1; 0,2 and 0,3 M) and calcination at 500
o
C for 

10 hours. The activated Maredan clays were used for adsorbent of peroxide value from 

crude palm oil (CPO). The adsorption processes were done under the influence of 

temperature (60 and 80°C) and stirring speed (150; 300 and 500 rpm). The results 

showed that the best adsorption activity shown in the adsorption treatment of Maredan 

clay 0.2 M H2SO4 and calcination (LM02*) at adsorption temperature of 60
o
C and 

stirring speed of 300 rpm, peroxide value decrease from 21,84 meq/kg to 6,24 meq/kg. 
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ABSTRAK 

Modifikasi lempung alam Maredan dilakukan menggunakan aktivasi kimia dan fisika 

dengan asam sulfat variasi konsentrasi (0,1; 0,2 dan 0,3 M) dan kalsinasi 500
o
C selama 

10 jam. Lempung Maredan teraktivasi ini digunakan sebagai adsorben bilangan 

peroksida dari crude palm oil (CPO). Proses adsorpsi berlangsung dibawah pengaruh 

suhu (60 dan 80
o
C) dan kecepatan pengadukan (150; 300 dan 500 rpm). Hasil penelitian 

menunjukkan aktivitas adsorpsi terbaik diperoleh pada lempung Maredan teraktivasi 

H2SO4 0,2 M dan kalsinasi (LM02*) pada suhu adsorpsi 60
o
C serta kecepatan 

pengadukan 300 rpm dengan penurunan bilangan peroksida dari 21,84 mek/kg menjadi 

6,24 mek/kg. 

 

Kata kunci : Adsorpsi, crude palm oil, lempung Maredan, bilangan peroksida 

PENDAHULUAN 

Propinsi Riau merupakan salah 

satu wilayah di Indonesia dengan 

potensi lempung yang cukup tinggi, 

diantaranya Desa Maredan, Kecamatan 

Tualang, Kabupaten Siak. Zulfikar dkk. 

(2011) melaporkan bahwa lempung 

yang berada di Desa Maredan terdiri 

dari mineral kaolinit, illit dan kuarsa. 

Penampakan fisik lempung ini berwarna 

abu-abu krem dan ketebalan sekitar 5 m 

tersebar seluas 5 ha terletak berupa 

tebing di pinggir jalan. Sejauh 

pelacakan pembaca, lempung ini belum 

pernah dimanfaatkan sebagai adsorben.  
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Lempung merupakan material 

yang memiliki ukuran diameter partikel 

< 2 µm yang hanya dapat dilihat dengan 

mikroskop elektron. Bentuk dan ukuran 

yang kecil dari lempung ini 

menyebabkan lempung memiliki luas 

permukaan yang besar (Boss, 2003). 

Lempung alam banyak dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai 

kebutuhan, seperti adsorben, katalis, 

resin penukar ion, komposit, membran 

dan bahan pembuat keramik. Lempung 

yang digunakan sebagai adsorben 

memerlukan proses penyeragaman 

muatan permukaan serta dehidrasi 

terlebih dahulu untuk mencapai kondisi 

penjerapan maksimal.  

Minyak kelapa sawit mentah 

(crude palm oil/CPO) mengandung 

senyawa karsinogenik antara lain 

senyawa peroksida dan asam lemak 

bebas, yang disebabkan oleh proses 

oksidasi dan panas. Bilangan peroksida 

dan asam lemak bebas merupakan nilai 

terpenting untuk menentukan derajat 

kerusakan pada minyak atau lemak.  

 Untuk meningkatkan kualitas 

CPO, perlu dilakukan upaya penjerapan 

senyawa peroksida. Salah satu cara 

yang telah banyak dikembangkan dan 

merupakan proses yang mudah serta 

lebih ekonomis dan efisien adalah 

adsorpsi menggunakan adsorben seperti 

lempung.  

 Tyas dan Tjahjani (2011) 

memanfaatkan piropilit sebelum dan 

setelah aktivasi sebagai adsorben pada 

proses penurunan bilangan peroksida 

dari minyak jelantah menghasilkan 

penurunan dari 1,1889 mek/kg menjadi 

0,4973 mek/kg pada kondisi adsorben 

sebelum diaktivasi dan 0,4632 mek/kg 

menggunakan adsorben setelah 

diaktivasi. Suseno dkk. (2014) 

menggunakan bentonit sebagai 

adsorben untuk memurnikan minyak 

ikan sarden (Sardinella sp.) dibawah 

pengaruh variasi berat adsorben dan 

kecepatan pengadukan yang 

menghasilkan kondisi terbaik untuk 

penurunan bilangan peroksida yaitu 

pada berat adsorben 3% dan kecepatan 

sentrifugasi 6500 rpm. 

Penelitian ini difokuskan pada 

pemanfaatan lempung Maredan sebagai 

adsorben yang diuji daya adsorpsinya 

terhadap peroksida melalui variasi suhu 

(60
 

dan 80
o
C) dan kecepatan 

pengadukan (150; 300 dan 500 rpm). 

Sebelumnya lempung alam dimodifikasi 

dengan aktivator asam sulfat variasi 

konsentrasi dan kalsinasi guna 

meningkatkan karakter dan daya 

jerapnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Prosedur Kerja 

a. Pengolahan Sampel 

Sampel lempung yang telah 

diambil kemudian direndam dengan 

akuades selama dua hari untuk 

menghilangkan pengotor yang berada di 

lapisan luar lempung dan dikeringkan  

pada suhu kamar untuk mengurangi 

kadar air sehingga memudahkan proses 

penggerusan dan pengayakan. Setelah 

proses pengeringan, lempung tersebut 

digerus kemudian diayak dengan 100 

mesh > x ≥ 200 mesh (x = ukuran 

partikel). Kadar air dalam serbuk 

lempung dihilangkan dalam oven pada 

suhu 105
o
C sampai diperoleh berat 

konstan. Selanjutnya lempung akan 

diaktivasi menggunakan H2SO4 dan 

kalsinasi. 

b. Aktivasi dan Kalsinasi Lempung 

Lempung ditimbang sebanyak 

10 g dan dibuat suspensi dengan 100 
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mL H2SO4 variasi konsentrasi: 0,1; 0,2 

dan 0,3 M di dalam labu refluks, 

kemudian campuran dipanaskan dalam 

penangas air dengan rentang suhu 80-

85
o
C selama 3 jam. Kemudian sampel 

disaring untuk memisahkan filtrat dan 

pastanya yang berupa lempung 

teraktivasi asam sulfat sambil dicuci 

dengan akuades panas sampai 

mendekati pH netral. Selanjutnya, pasta 

dikeringkan dalam oven pada suhu 

105
o
C sampai diperoleh berat konstan. 

Serbuk lempung yang diperoleh 

kemudian dikalsinasi pada suhu 500
o
C 

selama 10 jam dan disimpan dalam 

desikator. Adsorben diberi kode sesuai 

dengan konsentrasi H2SO4 yang 

digunakan (LM01*; LM02* dan 

LM03*). Tanda (*) menunjukkan 

lempung alam Maredan teraktivasi 

H2SO4 dan kalsinasi 500
o
C, serta diberi 

kontrol dengan lempung alam Maredan 

tanpa perlakuan (LM).  

c. Penentuan bilangan peroksida 

pada crude palm oil (CPO) 

Ke dalam 18 buah botol 

erlenmeyer 100 mL dimasukkan 

masing-masing 1 g  sampel lempung 

Maredan ke dalam 10 mL CPO. 

Campuran diaduk di atas hotplate stirer 

dengan variasi kecepatan (150; 300 dan 

500 rpm) dan variasi suhu (60
 
dan 80

o
C) 

selama 75 menit. Setelah interaksi, 

campuran didiamkan selama 12 jam 

untuk memisahkan lempung dan filtrat. 

Filtrat yang diperoleh ditimbang 

sebanyak 1 g dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 50 mL kemudian dilarutkan 

dengan 6 mL larutan asam asetat glasial 

dan kloroform (3:2). Setelah minyak 

larut, kemudian ditambahkan 0,1 mL 

larutan KI jenuh sambil dikocok dan 

didiamkan selama 2 menit di ruang 

gelap. Lalu diencerkan dengan akuades 

sebanyak 6 mL dan ditambahkan 3 tetes 

indikator amilum 1%. Campuran 

dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 N (yang 

telah distandarisasi) sampai warna biru 

hilang dan sebagai kontrol dibuat 

blanko. Untuk analisis blanko dilakukan 

dengan metode yang sama dengan 

menggunakan akuades sebagai 

pengganti minyak.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penentuan uji daya 

adsorpsi lempung Maredan teraktivasi  

terhadap bilangan peroksida dari CPO 

berdasarkan variasi suhu dan kecepatan 

pengadukan ditunjukkan pada Tabel 1. 

Bilangan peroksida awal dari sampel 

CPO sebelum adsorpsi sebesar 21,84 

mek/kg.  

Bilangan peroksida merupakan 

nilai terpenting dalam menentukan 

derajat kerusakan pada minyak, 

semakin kecil kandungannya dalam 

minyak maka semakin baik kualitas 

minyak tersebut. Perlakuan adsorpsi 

yang paling besar menjerap peroksida 

adalah LM02* pada suhu 60
o
C, 

kecepatan pengadukan 300 rpm dengan 

peroksida terjerap sebesar 15,60 

mek/kg. Berdasarkan hasil penelitian, 

suhu 60
o
C lebih efektif menjerap 

peroksida dibandingkan ketika pada 

suhu 80
o
C yang memberikan 

peningkatan kandungan peroksida. 

Pemberian perlakuan pemanasan 

minyak pada suhu tinggi dalam waktu 

lama akan memicu kerusakan minyak 

sehingga menyebabkan peroksida akan 

terbentuk kembali dan jumlahnya 

cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya waktu pemanasan
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Tabel 1. Daya adsorpsi lempung Maredan teraktivasi terhadap peroksida berdasarkan         

pengaruh variasi suhu dan kecepatan pengadukan (w  = 1 g dan t = 75 menit)

Suhu (
o
C) Kecepatan 

Pengadukan (rpm) 

Peroksida terjerap (mek/kg) 

LM LM01* LM02* LM03* 

 150 6,73 8,52 10,82 10,40 

60 300 13,39 14,21 15,60 14,56 

 500 5,32 12,48 14,56 12,48 

 150 8,24 12,01 12,29 7,48 

80 300 10,48 9,34 9,04 13,61 

 500 9,36 10,81 9,25 10,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peroksida yang terjerap dari CPO oleh adsorben lempung Maredan pada 

variasi suhu dan kecepatan pengadukan (w adsorben = 1 g dan t = 75 menit) 

Keterangan : 

 

 

 

 

Tabel 2. Perbandingan peroksida yang terjerap oleh adsorben lempung alam Maredan 

dan lempung teraktivasi asam sulfat (w = 1 g,  r = 300 rpm dan t = 75 menit) 

Suhu Peroksida terjerap (mek/kg) 

  LM LM02 LM02* 

60
o
C 12,33 13,21 15,60 

80
o
C 8,05 8,58 9,04 

 : LM pada T = 60
o
C  :LM01* pada T = 60

o
C   : LM02* pada T = 

60
o
C   : LM03* pada T = 60

o
C   : LM pada T = 80

o
C   : LM01* 

pada T = 80
o
C   : LM02* pada T = 80

o
C   : LM03* pada T = 80

o
C 
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Suseno dkk. (2014) menyatakan 

bahwa pemurnian minyak dapat 

menghilangkan komponen kecil yang 

terdapat pada minyak seperti tokoferol 

atau antioksidan lain, hal ini 

mengakibatkan penurunan stabilitas 

oksidatif dan peningkatan kandungan 

peroksida. Keadaan ini membuktikan 

pernyataan Patterson (2009) bahwa 

pemurnian menggunakan tanah pemucat 

(bleaching earth) dapat menjerap 

hingga mencapai setengah dari 

antioksidan alami pada minyak. 

Kecepatan pengadukan reaksi terbaik 

diperoleh pada 300 rpm. Pengadukan 

(agitation) adalah gerakan yang 

terinduksi menurut cara tertentu pada 

suatu bahan di dalam bejana. 

Pengadukan dalam proses adsorpsi ini 

bertujuan untuk mencampurkan minyak 

dengan adsorben lempung agar cepat 

menjadi homogen. Semakin kecil 

ukuran padatan yang akan dicampur, 

maka semakin cepat terjadinya 

homogenisasi (Azis dkk., 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

menunjukkan bahwa semakin cepat 

pengadukan yang terjadi tidak selalu 

meningkatkan jumlah peroksida yang 

dijerap. Seperti halnya, semakin kecil 

kecepatan pengadukan tidak selalu 

meningkatkan jumlah peroksida yang 

dijerap. Semakin cepat pengadukan 

akan mengakibatkan 

momentum/tumbukan yang besar antara 

partikel lempung yang dapat 

memperhalus ukuran partikel lempung. 

Adsorben lempung tersebut dapat 

tersuspensi ke dalam minyak, hal ini 

berakibat pada semakin homogennya 

campuran dan mengadsorpsi lebih 

banyak termasuk antioksidan yang 

secara alami menjaga mutu minyak 

sehingga malah menyebabkan 

peningkatan peroksida. Hasil ini 

didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Azis dkk. (2008) 

menggunakan karbon aktif untuk 

pemucatan minyak dedak padi yang 

menggunakan variasi pengadukan. Hasil 

terbaik diperoleh pada kecepatan 

pengadukan 300 rpm yaitu sebesar 

32,9584 mg beta-karoten yang dijerap 

karbon aktif. Sedangkan hasil yang 

terendah ditunjukkan pada kecepatan 

pengadukan 400 rpm yaitu sebesar 

25,2909 mg beta-karoten yang diserap 

karbon aktif. 

Berdasarkan perbandingan 

jerapan terhadap bilangan peroksida 

oleh lempung alam Maredan (LM), 

lempung Maredan teraktivasi H2SO4 0,2 

M (LM02) dan lempung Maredan 

teraktivasi H2SO4 0,2 M dan dikalsinasi 

suhu 500 
o
C selama 10 jam (LM02*) 

yang dapat dilihat pada Tabel 2, 

menunjukkan bahwa sampel LM02* 

memiliki kemampuan adsorpsi lebih 

besar daripada LM dan LM02 pada 

variasi suhu. Hal ini berkaitan dengan 

proses aktivasi dengan asam yang 

bertujuan untuk mengefektifkan situs 

aktif lempung dengan melarutkan 

kation-kation yang terjerap pada 

permukaan lempung, kemudian 

dilanjutkan dengan proses kalsinasi 

untuk menguapkan air yang 

terperangkap di dalam pori-pori kristal 

lempung sehingga luas permukaan pori 

bertambah. Menurut Widjonarko 

(2008), proses aktivasi menggunakan 

H2SO4 bertujuan untuk meningkatkan 

luas permukaaan spesifik pori dan 

keasaman permukaan (situs asam 

lempung). Kumar dkk. (1995) telah 

melakukan modifikasi terhadap tanah 

lempung dengan H2SO4 yang 

menghasilkan beberapa peningkatan 

terhadap sifat fisik dan kimia lempung 

seperti keasaman permukaan dan 

porositasnya sehingga lebih efektif 

sebagai adsorben maupun katalis jika 
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dibandingkan dengan lempung tanpa 

aktivasi. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Dianstariani 

(2010) menunjukkan bahwa batu padas 

yang telah diaktivasi dengan H2SO4 dan 

NaOH memiliki keasaman permukaan 

(situs aktif) dan luas permukaan yang 

relatif lebih tinggi dibandingkan batu 

padas tanpa aktivasi. 

KESIMPULAN 

 

Aktivitas adsorpsi peroksida 

paling besar diperoleh pada kondisi 

reaksi suhu 60 
o
C, kecepatan 

pengadukan 300 rpm oleh adsorben 

lempung Maredan teraktivasi H2SO4 0,2 

M dan dikalsinasi pada suhu 500
o
C 

selama 10 jam (LM02*). Besarnya 

peroksida yang terjerap oleh LM02* 

adalah sebesar 15,60 mek/kg. 
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