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ABSTRACT 

CaO is a basic catalyst which is frequently used for the synthesis of biodiesel. The 

development of catalyst especially CaO has become attractive topic for research in 

order to obtain good catalytic activity so that biodiesel produced will be increased. In 

this study, the CaO was synthesized from decomposition reaction of blood cockle shell 

at 900°C for 5 hours. KOH was impregnated into CaO by simple wet impregnation 

method (percentage K: 1%, 3% dan 5% (w/w) CaO). The catalyst was then 

characterized by XRD, adsorption methylene blue, Atomic Absorption 

Spectrophotometer and titration. The activity of catalysts was tested by synthesis of 

biodiesel using waste cooking oil as feedstock at weight of catalyst 3%, mole ratio of 

oil:methanol 1:6, temperature of reaction 60°C for 3 hours. Biodiesel produced by 

blood cockle shell catalyst without impregnation was 82,53%, while biodiesel produced 

by blood cockle shell catalyst impregnated KOH 1%, 3%, and 5% were 77,96%, 

74,94%, and 81,5% respectively. 

Keywords : Biodiesel, blood cockle shell, impregnation, transesterification.  

ABSTRAK 

CaO merupakan katalis basa yang sering digunakan dalam pembuatan biodiesel. 

Pengembangan katalis khususnya CaO menjadi topik yang menarik untuk diteliti 

sehingga diperoleh aktivitas katalitik yang baik agar biodiesel yang dihasilkan semakin 

meningkat. Pada penelitian ini, cangkang kerang darah dikalsinasi pada 900°C selama  

5 jam yang bertujuan untuk mendekomposisi kandungan CaCO3 dalam cangkang 

kerang menjadi CaO dan CO2. KOH diimpregnasi pada CaO menggunakan metode 

impregnasi basah dengan variasi konsentrasi K: 1%, 3% dan 5% (w/w) CaO. Katalis 

hasil sintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD untuk menentukan 

kristalinitas, jenis fasa yang terbentuk dan tingkat kemurnian, luas permukaan 

menggunakan metode adsorpsi metilen biru, kandungan Ca dan K menggunakan 

spektrofotometer serapan atom dan kebasaan menggunakan titrasi. Katalis diuji 

aktivitasnya dalam pembuatan biodiesel menggunakan bahan baku minyak goreng 

bekas dengan kondisi reaksi: berat katalis 3%, rasio mol minyak:metanol 1:6, suhu 
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reaksi 60°C dan waktu reaksi 3 jam. Hasil biodiesel yang diperoleh pada katalis 

cangkang kerang darah tanpa impregnasi sebesar 82,53%, sementara hasil biodiesel 

yang diperoleh pada katalis cangkang kerang darah dengan impregnasi KOH 1%, 3%, 

dan 5% masing-masing sebesar 77,96%, 74,94%, dan 81,5%. 

Kata kunci : Biodiesel, cangkang kerang darah, impregnasi, transesterifikasi. 

PENDAHULUAN 

 

Kalsium Oksida CaO merupakan 

oksida logam alkali tanah yang memiliki 

sifat basa yang tinggi. Kebasaan CaO 

yang tinggi menyebabkan oksida ini 

banyak digunakan sebagai katalis pada 

proses transesterifikasi minyak menjadi 

biodiesel. Salah satu keunggulan dari 

CaO adalah katalis ini berbentuk padat 

sehingga mudah dipisahkan pada akhir 

reaksi dalam proses pembuatan biodiesel 

(Fanny dkk., 2012). 

CaO dapat diperoleh secara 

komersil di pasaran. Namun, CaO 

komersil sulit didapat dalam keadaan 

murni (Ardaniati, 2011) dan harganya 

relatif mahal. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi persoalan ini CaO dari sumber 

alami dapat menjadi alternatif pengganti 

CaO komersil. Penggunaan CaO dari 

sumber alami ini merupakan upaya 

dalam mendayagunakan limbah.  

Sumber-sumber alami seperti batu 

kapur, tulang hewan (Mohadi dkk., 

2013), dan cangkang hewan (Mahreni 

dan Sulistyawati, 2011; Asyadiqi, 2014) 

banyak mengandung CaCO3 dan 

selanjutnya dapat didekomposisi menjadi 

CaO pada suhu tertentu. Berbagai 

penelitian telah dilakukan untuk 

memperoleh CaO dari sumber alami 

tersebut.  Mohadi dkk. (2013) telah 

meneliti persentase CaO dalam sampel 

tulang ayam sebesar 56,28%, sementara 

CaO dalam kulit telur yang diteliti 

Santoso dkk. (2013) terdapat sebanyak 

98,52%. Setiowati (2014) melaporkan 

bahwa dengan mengkalsinasi cangkang 

kerang darah (Anadara granosa) pada 

suhu 900°C selama 10 jam diperoleh 

persentase CaO sebesar 99,09%. Oleh 

karena itu, CaCO3 pada cangkang kerang 

darah merupakan bahan baku yang 

potensial untuk dikonversi menjadi CaO. 

Akhir-akhir ini, penelitian mengenai 

sintesis biodiesel menggunakan katalis 

CaO dari cangkang kerang darah telah 

dilakukan di Laboratorium Riset Sains 

Material Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau. Salah satunya 

dilakukan oleh Setiowati (2014) dengan 

hasil biodiesel sebesar 77,61% pada 

kondisi perbandingan rasio 

(minyak:metanol) 1:6, suhu reaksi 60°C, 

waktu reaksi 3 jam, dan berat katalis 3%. 

Produk biodiesel tersebut dinilai belum 

maksimal dibandingkan CaO yang 

diteliti oleh Niju dkk. (2014) dengan 

konversi biodiesel sebesar 94,25%, 

dengan demikian katalis CaO dari 

cangkang kerang darah belum efektif 

digunakan dalam produksi biodiesel. 

Oleh karena itu, katalis tersebut perlu 

dimodifikasi untuk meningkatkan 

produk biodiesel.  

Salah satu cara yang dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas katalis 

CaO pada pembuatan biodiesel adalah 

dengan menyisipkan logam alkali pada 

CaO (Kumar dan Ali, 2012). Kumar dan 

Ali (2012) melakukan penyisipan logam 

alkali melalui impregnasi KOH pada 

CaO komersil yang kemudian 
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menggunakannya sebagai katalis dalam 

reaksi transesterifikasi minyak biji kapas 

bekas. Biodiesel yang dihasilkan sebesar 

98%, hasil biodiesel tersebut meningkat 

bila dibandingkan tanpa impregnasi 

dengan persentase biodiesel sebesar 

10%. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

akan dilakukan penyisipan logam K pada 

CaO dari cangkang kerang darah. 

Penyisipan logam alkali tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan 

kekuatan basa katalis. Penyisipan logam 

alkali dilakukan menggunakan metode 

impregnasi basah. Hal ini diharapkan 

dapat memperkecil ukuran partikel 

sehingga luas permukaan katalis 

semakin besar. Oleh karena itu, produk 

biodiesel juga akan semakin meningkat. 

Selain itu, logam alkali diharapkan dapat 

meningkatkan ketahanan katalis untuk 

mencegah terjadinya leaching. Pada 

penelitian ini akan dilakukan modifikasi 

katalis melalui impregnasi KOH pada 

CaO dari cangkang kerang darah 

(Anadara granosa) yang telah 

dikalsinasi pada suhu 900°C dengan 

harapan akan meningkatkan kekuatan 

basa dan luas permukaan katalis 

sehingga produk biodiesel juga akan 

semakin meningkat. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini 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), SIBATA Waterbath 

Shaker (WS-120), spektrofotometer UV 

mini-1240 SHIMADZU, 

spektrofotometer serapan atom tipe 

Orbeco-Hellige model 8000 seri 12791, 

labu leher tiga lengkap dengan 

kondensor, hotplate magnetic stirrer 

(Rexim RSH-1DR As One), magnetik 

stirrer (Spinbar), pompa air, termometer 

air raksa, desikator, neraca analitik 

(Mettler Toledo AL204), viskometer 

ostwald, piknometer 10 mL, alat penentu 

titik nyala (Koehler) dan peralatan gelas 

lainnya yang digunakan dalam 

laboratorium. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cangkang 

kerang darah (Anadara granosa), 

minyak goreng bekas, metanol p.a 

(Merck), aseton, isopropil alkohol, KOH 

(Merck), indikator pp (phenolphthalein), 

potassium hydrogen pthalat, etanol 96%, 

HCl (Merck), CCl4 (Merck), KI, 

Na2S2O3, larutan kanji dan akuades.   

 

b. Prosedur Kerja 

 

1. Preparasi Katalis 

 

Cangkang kerang darah (Anadara 

granosa) yang diperoleh merupakan sisa 

makanan dari salah satu rumah makan 

pecel lele di Panam, Pekanbaru. 

Cangkang kerang dibilas dengan air 

bersih dan disikat untuk menghilangkan 

kotoran yang menempel. Cangkang 

kerang yang telah bersih ditumbuk kasar 

menggunakan mortar. Cangkang kerang  

dimasukkan kedalam oven dengan suhu 

105ºC selama beberapa jam. Kemudian 

cangkang kerang dikalsinasi pada suhu 

900ºC selama 5 jam. Setelah proses 

kalsinasi selesai, cangkang kerang 

digerus menggunakan mortar dan 

selanjutnya disaring dengan ayakan    

200 mesh. Cangkang kerang yang lolos 

ayakan 200 mesh dikumpulkan dan 

disimpan dalam desikator. 
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Pembuatan katalis menggunakan 

metode impregnasi basah. Hasil kalsinasi 

dari sampel cangkang kerang darah     

(50 g) disuspensikan dalam 200 mL 

akuades dan kedalam suspensi CKD 

dicampurkan larutan KOH 25 mL sambil 

diaduk menggunakan magnetic stirrer 

dengan %K: 1%, 3% dan 5% (w/w) 

CKD. Campuran diaduk selama 3 jam. 

Selanjutnya dikeringkan di dalam oven 

pada suhu 120°C selama ±24 jam. 

Kemudian sampel dikalsinasi pada suhu 

600ºC selama 5 jam untuk mengubah 

bentuk hidroksida menjadi bentuk oksida 

(Niju dkk., 2014). Penamaan katalis 

disimbolkan dengan CKD-900-xx-yyK, 

xx menunjukkan waktu kalsinasi katalis, 

yy menunjukkan konsentrasi K, 

contohnya             CKD-900-5-5K 

menunjukkan katalis cangkang kerang 

darah yang dikalsinasi pada suhu 900°C 

selama 5  jam dengan 

mengimpregnasikan 5% K kedalam 

CKD. 

 

2.  Karakterisasi katalis 

 

i. Identifikasi jenis mineral katalis 

K/CaO cangkang kerang darah 

melalui analisis X-Ray diffraction 

(XRD) 

 

Sampel katalis dianalisis 

menggunakan difraksi sinar-X (XRD). 

Persiapan sampel untuk analisis XRD 

adalah sampel disediakan dalam bentuk 

bubuk dengan ukuran partikel 25-75 µm. 

Berat sampel yang digunakan adalah 

sekitar 0,35 g. Mula mula cuplikan 

ditempatkan pada preparat. Preparat 

kemudian 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° setiap 0,4 detik dan 

sudut 2θ berkisar dari 10-90°, voltase   

40 kV dan kuat arus 30 mA.  

 

ii. Penentuan luas permukaan 

katalis menggunakan metode 

adsorpsi metilen biru 

 

Sebanyak 0,01 g katalis dikontakkan 

dengan larutan metilen biru dengan 

konsentrasi 6,7,8,9 dan 10 ppm  selama 

25 menit (Asyadiqi, 2014). Suspensi 

kemudian disentrifus 5 menit dan 

didekantir. Filtratnya diukur 

menggunakan alat spektrofotometer pada 

panjang gelombang optimum. Luas 

permukaan dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut. 

 

......................... (1) 

Keterangan: 

S : luas permukaan spesifik (m2/g) 

Xm : jumlah metilen biru yang 

teradsorpsi oleh katalis (g/g) 

N : bilangan Avogadro (6,02.10-23 

molekul/mol) 

A : luas permukaan biru (197.10-20 

m2/molekul) 

BM : berat molekul metilen biru 

(319,86 g/mol) 

 

iii. Penentuan kandungan logam K 

menggunakan 

Spektrofotometri Serapan 

Atom (SSA) 

 

(a) Proses destruksi 

 

Sebanyak 0,5 gram sampel 

ditimbang, kemudian dimasukkan 

kedalam erlenmeyer 250 mL. Sampel 

ditambahkan 10 mL HNO3 pekat. 

Kemudian dipanaskan pada suhu 80°C di 

lemari asam, dilanjutkan dengan 
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meneteskan H2O2 melalui dinding 

erlenmeyer sampai larutan menjadi 

jernih. Kemudian larutan disaring 

dengan kertas saring whatman 42. Filtrat 

dapat diukur menggunakan Spektrometer 

Serapan Atom.  

 

(b) Pembuatan kurva kalibrasi 

 

Larutan baku kalium (1000 ppm) 

dipipet sebanyak 1 mL, dimasukkan ke 

dalam labu takar 100 mL dan 

dicukupkan hingga garis tanda dengan 

akuabides (konsentrasi 10 ppm) (larutan 

induk baku II). Larutan untuk kurva 

kalibrasi kalium dibuat dengan memipet 

larutan induk baku II sebanyak 2,5 mL,  

5 mL,   7,5 mL, dilarutkan dalam labu  

50 mL sehingga didapatkan konsentrasi 

berturut-turut 0,5 ppm; 1,0 ppm; 1,5 ppm 

dan diukur pada panjang gelombang 

766,5 nm dengan tipe nyala udara-

asetilen. 

  

(c) Penetapan kandungan logam K 

dalam sampel 

 

Larutan sampel diukur 

absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer serapan atom pada 

panjang gelombang 766,5 nm. Nilai 

absorbansi yang diperoleh harus berada 

dalam rentang kurva kalibrasi larutan 

baku kalium. Konsentrasi kalium dalam 

sampel ditentukan berdasarkan 

persamaan garis regresi dari kurva 

kalibrasi. Kandungan atom kalium dalam 

sampel dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 
 

……..(2) 

Keterangan: 

C = Kadar yang diperoleh dari 

pengukuran (mg/L) 

FP =  Faktor Pengenceran 

iii. Penentuan kebasaan katalis 

menggunakan titrasi 

  

Penentuan kebasaan dilakukan 

menggunakan metode titrasi. Indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah fenolftalein. Larutan asam yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

asam benzoat 0,02 mol/L dalam pelarut 

etanol 96%. Sebanyak 1 gram padatan 

katalis dicampurkan dengan 50 mL 

akuades, diaduk selama 1 jam, dan 

disaring. Filtrat yang diperoleh, ditetesi 

dengan indikator fenolftalein hingga 

berubah warna dan dititrasi dengan 

menggunakan larutan 0,02 mol/L asam 

benzoat dalam pelarut etanol 96%. 

Ketika larutan menjadi tak berwarna, 

titrasi dihentikan. Banyaknya asam 

benzoat yang terpakai sebanding dengan 

kebasaan pada permukaan katalis.  

 

3.  Uji Aktivitas Katalis 

  

Aktivitas katalis diuji melalui 

sintesis biodiesel menggunakan minyak 

goreng bekas sebagai bahan baku. 

Sebanyak 100 g sampel minyak goreng 

dipanaskan pada suhu 50-60°C selama   

1 jam. Pada tempat terpisah campuran    

3 g katalis cangkang kerang darah 

(variasi konsentrasi K: 0%, 1%, 3%, 5% 

dan waktu kalsinasi 5 dan 10 jam) dan 

21,719 g metanol (rasio mol 

minyak:metanol 1:6) direfluks selama    

1 jam. Sampel minyak goreng (suhu 

50°C) ditambahkan kedalam campuran 

dan diaduk dengan kecepatan 

pengadukan 250 rpm selama 3 jam pada 

suhu reaksi 60°C. Setelah bereaksi, 

campuran didinginkan dalam air dingin 

dan dimasukkan dalam beaker gelas dan 

ditimbang. Campuran dibiarkan 

semalaman pada suhu kamar untuk 

memisahkan katalis. Biodiesel yang 
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telah terpisah dari katalis, dipindahkan 

ke dalam corong pisah hingga terbentuk 

dua lapisan, lapisan atas berupa biodiesel 

dan lapisan bawah berupa gliserol, kedua 

lapisan dipisahkan. Crude biodiesel 

dicuci menggunakan air hangat 50-60°C 

dengan perbandingan biodiesel-air 

pencuci yaitu 1:1. Campuran kemudian 

dikocok selama ±1 menit untuk 

melarutkan metanol dan sabun yang 

terdapat di dalam crude biodiesel. 

Campuran kemudian didiamkan selama 

±24 jam. Kemudian akan terbentuk dua 

lapisan, lapisan atas yang berwarna 

terang adalah biodiesel sedangkan 

lapisan bawah yang berwarna putih susu 

adalah emulsi yang merupakan sabun 

dan metanol yang bercampur dengan air 

pencuci. Biodiesel dipisahkan dan 

disaring menggunakan kertas saring 

biasa. Kemudian diaduk dengan 

magnetic stirrer selama 1 jam sambil 

dipanaskan pada suhu 50-60°C untuk 

menghilangkan air sisa pencucian, lalu 

disaring menggunakan kertas saring 

whatman 42. Berat biodiesel setelah 

pemanasan ditimbang dan dapat dihitung 

persentase biodiesel yang dihasilkan. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakterisasi katalis 

 

i. Identifikasi jenis mineral katalis 

K/CaO cangkang kerang darah 

melalui analisis X-Ray diffraction 

(XRD) 

 

Hasil sintesis katalis cangkang 

kerang darah (CKD) kalsinasi 900°C 

selama 5 jam yang diimpregnasi KOH 

kemudian dikarakterisasi menggunakan 

XRD untuk mengetahui jenis mineral 

yang dihasilkan, yaitu dengan cara 

membandingkan hasil XRD dengan 

JCPDS. Berdasarkan hasil analisis XRD, 

katalis hasil sintesis menunjukkan 

adanya puncak-puncak Portlandite 

(Ca(OH)2) dan Calcite (CaCO3). Tidak 

ada perbedaan puncak yang muncul baik 

sebelum maupun sesudah impregnasi 

KOH. Puncak K2O tidak muncul dalam 

difraktogram, maka K2O tidak berada 

dalam bidang kristal, melainkan 

berikatan secara elektrostatis. Data XRD 

katalis CKD dapat dilihat pada Gambar 

1.  

 

 
 

Gambar 1. Difraktogram XRD katalis 

CKD sebelum dan sesudah 

impregnasi KOH: (a) 0%; 

(b) 1%; (c) 3%; dan (d) 5%. 

 

Menurut Fanny dkk. (2012) 

munculnya puncak-puncak CaCO3 akibat 

dekomposisi CaCO3 yang tidak 

sempurna menjadi CaO dan CO2 selama 

proses kalsinasi sehingga terbentuk 

CaCO3 dalam fasa calcite (fasa stabil). 

Sementara itu, Kouzu dkk. (2008) 

menyatakan bahwa katalis yang 

mengandung mineral portlandite 

(Ca(OH)2) disebabkan oleh adanya 

kontak antara permukaan padatan CaO 

dengan uap air dari udara bebas. 

Kemungkinan lain yang menyebabkan 

munculnya mineral porlandite pada 

penelitian ini disebabkan karena 

cangkang kerang mempunyai lapisan 

yang sangat keras sehingga kalsinasi 

a 

d 
c 
b 
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pada suhu dan waktu tersebut masih 

belum menghasilkan perubahan 

sempurna CaCO3 menjadi CaO 

(Nurhayati dkk., 2013). 

 

ii.  Penentuan luas permukaan 

katalis dengan metode adsorpsi 

metilen biru 

 

Data luas permukaan suatu material 

diperlukan untuk mengetahui sifat 

permukaan suatu material. 

 

 
 

Gambar 2. Luas permukaan katalis 

yang diimpregnasi KOH: 0; 

1; 3; dan 5%. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

didapatkan luas permukaan cangkang 

kerang darah kalsinasi 900°C sebelum 

impregnasi menggunakan KOH dengan 

waktu kalsinasi 5 sebesar ± 4,23 m2/g. 

Pada penelitian ini, CKD kalsinasi 

900°C diimpregnasi menggunakan KOH 

dengan variasi %K: 1%, 3% dan 5%. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa luas 

permukaan katalis CKD dengan waktu 

kalsinasi 5 jam meningkat dari 4,23 m2/g 

(sebelum impregnasi) menjadi 7,61 m2/g 

(setelah impregnasi pada %K: 1%). 

Peningkatan luas permukaan ini terjadi 

karena doping K dengan jumlah yang 

tepat menyebabkan meningkatnya volum 

pori total yang memungkinkan 

terjadinya peningkatan jumlah situs aktif 

basa (Istadi dkk., 2015). Penambahan 

konsentrasi KOH mengakibatkan luas 

permukaan menurun menjadi 7,87 m2/g. 

Hal ini terjadi karena situs aktif katalis 

CKD tertutupi oleh K akibat jumlahnya 

yang berlebih (Istadi dkk., 2015). 

 

iii. Kandungan K 

 

Kandungan K dalam katalis 

cangkang kerang darah kalsinasi 900°C 

selama 5 jam yang diimpregnasi dengan 

KOH ditentukan dengan cara metode 

spektrofotometri serapan atom. Sampel 

katalis yang berwujud padatan tidak 

dapat diukur secara langsung 

menggunakan alat spektrofotometer 

serapan atom, dengan demikian untuk 

mengubah wujud sampel menjadi larutan 

maka sampel perlu didestruksi 

menggunakan asam nitrat. Asam nitrat 

dipilih karena Ca dan K dapat larut 

dalam asam nitrat. Asam nitrat tergolong 

asam kuat dan adanya ion nitrat dalam 

larutannya membuat larutan ini menjadi 

suatu oksidator kuat (Brady, 1994).  

 

 
 

Gambar 3. Nilai konsentrasi K dalam 

katalis cangkang kerang 

darah yang diimpregnasi 

KOH: 0; 1; 3; dan 5%. 
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 Pengukuran dalam spektroskopi 

serapan atom berdasarkan pada radiasi 

yang diserap oleh atom yang tereksitasi 

dalam bentuk uap. Intensitas nyala K 

diukur pada panjang gelombang     766,5 

nm. Dari hasil pengukuran, katalis hasil 

sintesis mengandung Ca dan K. Oleh 

karena itu, impregnasi KOH pada 

cangkang kerang darah kalsinasi 900°C 

selama 5 jam telah berhasil dilakukan. 

Konsentrasi K dalam sampel katalis 

dapat dilihat pada Gambar 3. Katalis 

CKD sebelum diimpregnasi 

menggunakan KOH mengandung K 

dengan konsentrasi 1377 dan 2381 ppm 

masing-masing untuk waktu kalsinasi 5 

dan 10 jam. Hal ini relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setiowati 

(2014). Setiowati melaporkan bahwa 

cangkang kerang darah yang telah 

dikalsinasi mengandung K2O dengan 

persentase sebesar 0,37%. 

 

iv.  Kebasaan katalis 

 

Kebasaan katalis cangkang kerang 

darah kalsinasi 900°C selama 5 jam 

yang diimpregnasi dengan KOH 

dilakukan dengan menggunakan metode 

titrasi. Hasil kebasaan katalis dapat 

dilihat pada Gambar 4. Nilai kebasaan 

katalis sebesar 1,6 mmol asam benzoat/g 

sebelum impregnasi. Kebasaan katalis 

menurun menjadi 1,465 mmol asam 

benzoat/g setelah diimpregnasi 

menggunakan KOH pada persentase K: 

1%. Hal ini berkaitan dengan data 

kandungan K dalam katalis yang 

menunjukkan penurunan kandungan K 

setelah impregnasi KOH dengan 

persentase K yang sama. Fenomena 

penurunan kebasaan katalis dapat 

disebabkan oleh pendistribusian logam 

K pada katalis yang kurang merata, 

sehingga membentuk agregat yang 

mengurangi jumlah situs basa katalis. 

Namun, penambahan KOH dengan 

persentase K yang lebih besar justru 

meningkatkan kebasaan katalis. 

Kebasaan katalis meningkat menjadi 

1,865 mmol asam benzoat/g dan     

2,035 mmol asam benzoat/g masing-

masing untuk persentase K: 3% dan 5%. 

Hal ini sesuai dengan data kandungan K 

yang menunjukkan peningkatan 

konsentrasi K setelah impregnasi KOH 

dengan persentase K yang sama. 

 

 
 

Gambar 4. Nilai kebasaan katalis 

cangkang kerang darah 

yang diimpregnasi KOH: 0; 

1; 3; dan 5 %. 

 

4.1.2.  Efek kandungan K terhadap 

hasil sintesis biodiesel 
   

 Sintesis biodisel dilakukan pada 

kondisi reaksi berat katalis 3%, waktu 

reaksi 3 jam, suhu reaksi 60°C, rasio 

mol minyak-metanol 1:6 (optimum 

Setiowati, 2014) menggunakan katalis 

cangkang kerang darah kalsinasi 900°C 

selama 5 jam yang diimpregnasi 

menggunakan KOH dengan variasi 

persentase K. Hasil sintesis biodiesel 

dapat dilihat pada  pada Gambar 5. Hasil 

biodiesel optimum diperoleh pada 

katalis CKD-900-5 yakni 82,53%. 
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Berdasarkan karakter katalis yang 

telah dipaparkan sebelumnya, kebasaan 

dan luas permukaan katalis cenderung 

meningkat. Menurut Samik dkk. (2014), 

kebasaan katalis yang semakin 

meningkat akan menyebabkan perolehan 

biodiesel semakin meningkat, dan 

perolehan biodiesel tidak dipengaruhi 

oleh luas permukaan katalis. Namun, 

perolehan biodiesel cenderung menurun 

meskipun kebasaannya meningkat. Hal 

ini dapat disebabkan oleh K2O tidak 

berada dalam bidang kristal dan 

berikatan secara elektrostatis. Hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya leaching 

pada katalis sehingga menyebabkan 

terjadinya reaksi penyabunan yang 

mengganggu pembentukan biodiesel, 

sehingga hasil biodiesel semakin 

berkurang. 

 

 
 

Gambar 5. Hasil perolehan biodiesel 

menggunakan katalis 

cangkang  kerang darah 

yang diimpregnasi KOH: 

0; 1; 3; dan 5%. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil biodiesel yang diperoleh 

pada katalis cangkang kerang darah 

tanpa impregnasi sebesar 82,53%, 

sementara hasil biodiesel yang diperoleh 

pada katalis cangkang kerang darah 

dengan impregnasi KOH 1%, 3%, dan 

5% masing-masing sebesar 77,96%, 

74,94%, dan 81,5%. 
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