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Pembimbing : Prof. Dr.rer.nat. Irmina Kris Murwani 

 

ABSTRAK 
 

Sintesis katalis magnesium fluorida terdoping Ni 

(Mg0,95Ni0,05F2) dengan metode sol gel dan optimasi reaksi 

katalitik untuk pembentukan metil oleat telah diteliti. Katalis 

dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X dan FTIR. Hasil 

karakterisasi menunjukkan bahwa terjadi proses doping Ni pada 

katalis MgF2, dan nilai sisi asam Lewis dan Brønsted, SBET, dan 

volume pori masing-masing sebesar 0,117; 0,047; 12,97 m2/g dan 

0,093 cm3/g. Kinerja katalis telah diuji pada esterifikasi asam 

oleat dengan metanol menjadi metil oleat dengan 

mengoptimalkan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi yaitu 

suhu, waktu, dan konsentrasi katalis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja katalis (Mg0,95Ni0,05F2) untuk 

produksi metil oleat optimum pada suhu 150°C, waktu reaksi 120 

menit, konsentrasi katalis terhadap asam oleat 6% dengan 

konversi FFA 77,63%. Massa jenis, titik nyala, pH dan warna 

metil oleat menurut ASTM D 6751 dan SNI 7182:2015 masing-

masing adalah 0,8739 g/cm3, 104°C, 6 dan 3,586.  

 

 

Kata kunci: Katalis, Magnesium fluorida, Doping, Nikel, 

Esterifikasi, Asam oleat. 
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SYNTHESIS AND OPTIMIZATION OF Mg0,95Ni0,05F2 

CATALYSIS REACTION IN OLEIC ACID 

ESTERIFICATION WITH METANOL      

 

Name  : Firda Khoirunnisha Arifin  
NRP  : 01211640000054 

Department : Kimia 
Supervisor : Prof. Dr.rer.nat. Irmina Kris Murwani 

 

ABSTRACT 
 

 Nickel-doped magnesium fluoride catalyst (Mg0,095Ni0,05F2) 

synthesis by sol gel method and optimization of the catalytic 

reaction for the formation of methyl oleate have been investigated. 

The catalyst was characterized by X-ray diffraction and FTIR. The 

characterization results showed that the Ni doping process in the 

MgF2 catalyst occurred, and the Lewis and Brønsted acid side 

values, SBET, and pore volume were 0,117; 0,047; 12,97 m2/g and 

0.093 cm3/g respectively. The performance of the catalyst has been 

tested on the esterification of oleic acid with methanol into methyl 

oleate by optimizing several factors that affect the reaction, namely 

temperature, time, and catalyst concentration. The results showed 

that the optimum catalyst performance was at a temperature of 

150°C, reaction time of 120 minutes, 6% catalyst concentration of 

oleic acid with FFA conversion 77,63%. Density, flash point, pH 

and color of methyl oleate according to ASTM D 6751 and SNI 

7182:2015 are 0,8739 g/cm3, 104°C, 6 and 3,586 respectively. 

 

 

Keywords:  Catalyst, Magnesium fluoride, Doping, Nickel, 

Esterification, Oleic acid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1        Latar Belakang 

Katalis memiliki peranan yang sangat penting dalam 

industri produk kimia dimana lebih dari 90% proses pembuatan 

bahan kimia menggunakan bantuan katalis (Kemnitz dan Menz, 

1998). Katalis merupakan suatu zat yang mampu mempercepat 

laju reaksi kimia dengan cara mencari jalur alternatif yang 

memiliki nilai energi aktivasi lebih rendah dibandingkan dengan 

tanpa katalis (Shriver dan Atkins, 2009). Menurut McCash (2007) 

katalis juga dapat meningkatkan peluang terjadinya tumbukan 

efektif antara molekul reaktan dan permukaan katalis dimana 

molekul-molekul reaktan tersebut nantinya akan teradsorpsi pada 

sisi aktif katalis. Tujuan penggunaan katalis selain untuk 

mempercepat laju reaksi juga untuk meningkatkan selektivitas 

terhadap produk yang diinginkan sehingga nilai yield nya dapat 

meningkat (Rutjes dkk., 2009). 

Berdasarkan fasanya, katalis dapat dibagi menjadi 2 

golongan yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis 

homogen merupakan katalis yang memiliki fasa yang sama 

dengan reaktan, sebaliknya katalis heterogen merupakan katalis 

yang memiliki fasa yang berbeda dengan reaktan. Kelebihan 

katalis homogen yaitu aktif pada suhu rendah dan banyak 

digunakan untuk proses katalisis reaksi eksotermis karena dapat 

dengan mudah menghilangkan panas dari sistem (Gates, 1992). 

Akan tetapi katalis homogen memiliki kelemahan yaitu tidak 

stabil pada sistem reaksi dengan suhu yang tinggi, bersifat korosif 

yang memiliki dampak buruk lingkungan dan proses pemisahan 

antara produk dan katalis yang cukup sulit (Knözinger dkk., 1991 

dan Yang dkk., 2016). Kelemahan tersebut membuat beberapa 

peneliti mulai mengembangkan penelitian katalis heterogen.  
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Katalis heterogen memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan katalis homogen yaitu proses pemisahan katalis dari 

reaktan dan produk akhir yang relatif lebih mudah dan stabilitas 

termal yang cukup tinggi.  

Salah satu reaksi yang membutuhkan katalis asam dengan 

stabilitas termal tinggi dan proses pemisahan yang mudah adalah 

reaksi esterifikasi asam oleat dan metanol (Cavka dkk., 2008). 

Metil oleat memiliki manfaat yang cukup luas dibidang industri 

seperti industri otomotif dimana metil oleat digunakan sebagai 

bahan bakar biodiesel dan petrobiodiesel. Manfaat metil oleat 

sangat penting pada transportasi dan industri karena kegunaannya 

yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan sebagai 

alternatif bahan bakar pengganti solar yang semakin menipis dan 

substituen minyak diesel (Santoso dkk., 2012).  

Reaksi esterifikasi asam oleat dan metanol juga dilaporkan 

membutuhkan katalis yang memiliki sisi asam Lewis dan 

Brønsted secara bersamaan (Chambon dkk., 2011). MgF2 

merupakan salah satu katalis heterogen yang dapat berperan 

dalam reaksi yang membutuhkan kedua sisi asam Lewis dan 

Brønsted secara bersamaan, selain itu MgF2 juga memiliki 

stabilitas termal yang tinggi dengan proses pemisahan katalis dari 

reaktan dan produk yang relatif mudah (A’yuni, 2015). 

Kemnitz dan Adamczyk (2002) melaporkan bahwa sisi aktif 

dan sisi asam dari katalis dapat ditingkatkan tanpa mengubah 

struktur dasar dari katalis  melalui proses doping. Logam Ni 

merupakan salah satu logam yang memiliki tingkat keasaman 

yang tinggi yang dapat digunakan sebagai dopant (Troncea dkk., 

2011). Logam Ni dapat menunjukan aktivitas katalitik yang sama 

dengan katalis berbahan logam mulia seperti Ru, Re, Rh, Pd, 

Pt.dan Ir yang harganya relatif lebih mahal dan ketersediannya 

yang terbatas.  
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1.2       Permasalahan 

        MgF2 merupakan katalis berbasis fluorida yang memiliki  

sisi asam Lewis dan Brønsted (A’yuni, 2015). Akan tetapi sisi 

asam Lewis dan Brønsted pada katalis MgF2 dinilai masih rendah 

karena pada penelitian Intan (2014) melaporkan bahwa katalis 

MgF2 pada reaksi esterifikasi asam oleat dan metanol memiliki 

konversi FFA sebesar 50,21%. Kemnitz dan Adamczyk (2002) 

melaporkan bahwa sisi aktif dan sisi asam dari katalis dapat 

ditingkatkan tanpa mengubah struktur dasar dari katalis melalui 

proses doping. Pada penelitian ini dilakukan proses doping logam 

Ni pada katalis MgF2. Logam Ni dipilih karena memiliki tingkat 

keasaman yang tinggi (Tompunu dan Kumajas, 2019). Pada 

penelitian ini dipilih mol Ni untuk doping sebesar 0,05 mol  

karena menurut Sartika (2014), doping sebesar 0,05 mol sudah 

mempengaruhi hasil katalisis. Menurut Sumartono dkk. (2017) 

terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap reaksi 

esterifikasi yaitu suhu, waktu, dan konsentrasi katalis terhadap 

asam oleat sehingga pada penelitian ini dilakukan optimasi pada 

kondisi reaksi esterifikasi asam oleat dan metanol menjadi metil 

oleat dengan bantuan katalis Mg0,95Ni0,05F2. 

 

1.3        Tujuan Penelitian 

             Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sisi asam 

katalis dengan doping Ni serta mendapatkan kondisi optimum 

reaksi esterifikasi asam oleat dan metanol dengan katalis 

Mg0,950Ni0,050F2. 
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“Halaman sengaja dikosongkan”  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Asam Oleat  

Asam oleat merupakan senyawa kimia yang merupakan 

komponen penyusun lemak pada umumnya dan termasuk dalam 

golongan mono unsaturated fatty acid (MUFA) yang harus 

didapatkan dari luar karena tidak dapat disintesis oleh tubuh 

(asam lemak esensial). Asam oleat pertama ditemukan oleh 

Chevreul dalam Recherches sur les corps gras tahun 1815 

(Madhav, 2013). Kata oleat berasal dari kata “olein” yang berarti 

olive. Asam oleat banyak ditemukan dalam minyak zaitun. Selain 

dalam minyak zaitun juga terdapat pada limbah industri sawit, 

yaitu lumpur sawit, minyak bunga matahari kultivar tertentu, 

minyak raps, serta minyak biji anggur. Asam oleat juga 

ditemukan di jaringan adiposa tubuh manusia dan memiliki 

konsentrasi asam oleat yang tinggi dapat menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah.  

Asam oleat dapat dikategorikan sebagai asam lemak 

esensial, yang berarti kehadirannya dibutuhkan oleh tubuh namun 

asam oleat tidak dapat diproduksi di dalam tubuh dan hanya bisa 

didapat melalui sumber eksternal tubuh (Lu dkk, 2009). 

Klasifikasi asam oleat dilakukan berdasarkan sumber dan jumlah 

ikatan rangkap yang dimilikinya. Asam oleat memiliki rumus 

molekul C18H34O2 (CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH). Menurut 

Shin-Geon dkk. (2010) asam oleat memiliki isomer cis (struktur 

bengkok) yang ditampilkan pada Gambar 2.1. Asam oleat pada 

suhu ruang berupa cairan kental dengan warna kuning pucat atau 

kuning kecoklatan dan memiliki aroma yang khas. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Zaitun
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga_matahari
https://id.wikipedia.org/wiki/Raps
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Gambar 2.1 Struktur asam oleat  (Choi Shin-Geon dkk., 2010) 

 

Asam oleat memiliki manfaat yang cukup luas dalam 

bidang industri seperti farmasi, otomotif dan kosmetik. Hasil dari 

reaksi esterifikasi asam oleat dapat digunakan dalam bidang 

industri seperti pada penelitian Susanto dkk. (2008)  

menghasilkan produk ester 1 yang digunakan sebagai pelumas  

dasar bio. Yuliani dkk. (2008) melalukan penelitian tentang reaksi 

esterifikasi asam oleat dengan katalis H2SO4/TsOH dengan rasio 

molar metanol : asam oleat sebesar 15:1, suhu reaksi yang 

digunakan 60°C selama 8 jam. Hasil yang didapatkan 

menunjukkan bahwa reaksi esterifikasi asam oleat dan metanol 

dengan katalis H2SO4/TsOH dapat terbentuk senyawa metil oleat.   

     

2.2        Metil Oleat  

Metil oleat merupakan salah satu jenis metil ester 

(biodiesel) yang dapat diproduksi dari sintesis asam lemak (asam 

oleat) dengan alkohol (metanol). Metode sintesis yang digunakan 

adalah reaksi esterifikasi dengan katalis asam atau basa baik 

katalis heterogen maupun homogen. Menurut Hikmah dkk. (2010) 

katalis yang digunakan pada proses transeterifikasi adalah 

basa/alkali, biasanya digunakan natrium hidroksida  (NaOH)  atau    
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kalium hidroksida (KOH), sedangkan katalis yang digunakan 

untuk reaksi esterifikasi adalah asam, biasanya asam sulfat 

(H2SO4) atau asam fosfat (H2PO4). Metil oleat diklasifikasikan 

berdasarkan jumlah ikatan rangkap yang dimiliki. Metil oleat 

memiliki rumus molekul CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3. 

Metil oleat memiliki struktur yang ditampilkan pada Gambar 2.2.  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur metil oleat  (Bax dkk., 2010) 

 

Metil oleat mempunyai karakteristik tertentu sebagai 

biodiesel. Standar yang digunakan terhadap spesifikasi biodiesel 

mengacu pada SNI 7182:2015. Standar Nasional Indonesia (SNI) 

untuk biodiesel dikeluarkan oleh BSN dengan nomor SNI  

7182:2015 untuk merevisi SNI 04-7182-2006 dan SNI 7182:2012 

biodiesel. Adapun syarat mutu biodiesel berdasarkan SNI terdapat 

pada tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Syarat Mutu Biodiesel SNI 7182:2015 

No Parameter Uji 
Satuan,  

min/maks 
Persyaratan  

1 Massa jenis pada 40°C kg/m3 850 - 890 

2 
Viskositas kinematik 

pada 40°C 
mm2/s (cSt) 2,3 - 6,0 

3 Angka setana min 51 

4 Titik nyala °C, min 100 

5 Titik kabut °C, maks 18 
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No Parameter Uji 
Satuan, 

min/maks 
Persyaratan 

6 

Korosi lempeng 

tembaga (3 jam pada 

50°C) residu karbon 

% massa, maks nomor 1 

7 Air dan sedimen 
% volume, 

maks 
0,05 

8 
Temperatur distilasi 

90% 
°C, maks 360 

9 Abu tersulfurkan % massa, maks 0,02 

10 Belerang mg/kg, maks 50 

11 Fosfor mg/kg, maks 4 

12 Angka asam 
mg-KOH/g, 

maks 
0,5 

13 Gliserol bebas % massa, maks 0,02 

14 Gliserol total % massa, maks 0,24 

 

Dalam proses produksi metil oleat terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil yaitu perbandingan rasio molar 

reaktan dan lama reaksi (Riskah dkk., 2019). Produksi metil oleat 

dikembangkan dalam bidang industri sebagai bahan bakar 

biodiesel dan pertrobiodiesel yang dibutuhkan untuk menjadi 

pengganti diesel (Nakkash dan Al-Karkhi, 2012). Pembentukan 

metil oleat antara asam oleat dan metanol dengan katalis asam 

disebut reaksi esterifikasi.  

 

2.3        Reaksi Esterifikasi  

             Reaksi dasar pembuatan ester adalah reaksi esterifikasi 

dan transesterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam 

lemak bebas dengan alkohol, sedangkan reaksi transesterifikasi 

adalah reaksi antara alkohol dengan trigliserida dalam minyak 

nabati atau lemak hewani yang menghasilkan produk berupa metil 
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ester dan gliserol sebagai produk samping dengan katalis 

basa/alkali  (Singh dkk., 2007). Reaksi esterifikasi dapat diartikan 

sebagai reaksi antara suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi 

suatu ester dengan bantuan katalis asam. Reaksi esterifikasi juga 

disebut sebagai esterifikasi Fischer dan merupakan reaksi 

reversible, dimana laju esterifikasi suatu asam karboksilat 

bergantung pada halangan sterik dalam alkohol dan asam 

karboksilatnya (Fauziah, 2009). Reaktan dan produk pada reaksi 

esterifikasi berada dalam kesetimbangan. Hal ini dikarenakan 

pada reaksi esterifikasi dihasilkan produk berupa air yang dapat 

menghidrolisis kembali ester yang telah terbentuk menjadi asam 

karboksilat. Reaksi ini dapat digeser ke arah produk dengan 

penggunaan alkohol atau asam karboksilat berlebih (Hassan dkk., 

2014).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Reaksi esterifikasi (Caratelli, 2017) 

 

Pembuatan ester dengan katalis basa cenderung merugikan 

karena dapat menyebabkan terjadinya reaksi saponifikasi 

sehingga terbentuk sabun. Produksi sabun dapat mengurangi 

kemurnian ester. Selain itu, konsumsi katalis basa akibat bereaksi 

dengan asam lemak bebas dapat meningkatkan jumlah katalis 

yang dibutuhkan untuk reaksi. Kompetisi katalis basa dengan 

alkohol untuk bereaksi dengan asam lemak bebas dapat 

menghambat reaksi esterifikasi (Porter Altic, 2010). 

 Katalis asam lebih diminati dalam reaksi esterifikasi 

karena dapat mengatasi permasalahan pembentukan sabun. 

Mekanisme   reaksi   esterifikasi   pada   permukaan  katalis  asam  

katalis 
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ditunjukkan pada Gambar 2.4. Proses diawali dengan adsorpsi 

metanol pada sisi aktif. Sisi aktif katalis asam berfungsi sebagai 

tempat terjadi reaksi antara minyak dengan alkohol. Produk metil 

ester yang terbentuk kemudian didesorpsi dari sisi aktif katalis 

(Mansir dkk., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Reaksi esterifikasi pada permukaan katalis asam 

                   (Mansir dkk., 2016) 

 

Dalam reaksi esterifikasi, dapat digunakan baik katalis 

heterogen maupun katalis homogen. Katalis homogen yang biasa 

digunakan untuk reaksi esterifikasi yaitu asam fosfat, asam sulfat, 

asam klorida, dan asam sulfonat organik. Namun penggunaan 

katalis homogen dapat mengakibatkan korosif  dan membutuhkan 

biaya yang besar untuk proses pemisahan maupun pemurnian 

produk (Somnu dkk., 2013 dan Ong dkk., 2013). Oleh  karena  

itu, katalis heterogen lebih disukai dan dikembangkan. Sisi positif   
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dari penggunaan katalis heterogen adalah pemisahan produk 

dengan katalis lebih mudah dan dapat digunakan kembali dengan 

biaya yang rendah.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi esterifikasi 

adalah rasio minyak dengan alkohol, jumlah katalis, suhu dan 

waktu reaksi. Rasio minyak dengan alkohol berpengaruh ketika 

alkohol yang digunakan berlebih, karena alkohol berlebih maka 

produksi air akan berlebih sehingga akan bereaksi kembali 

dengan metil ester sehingga reaksi menjadi berbalik (Arfah dkk., 

2015). Reaksi esterifikasi berlangsung dengan bantuan katalis.  

 

2.4        Katalis 

             Katalis merupakan suatu senyawa yang dapat 

meningkatkan laju reaksi tetapi tidak terkonsumsi oleh reaksi. 

Katalis digunakan secara luas baik di alam, laboratorium dan 

industri (Shriver, D. dan Atkins, P., 1999). Katalis merupakan zat 

yang mampu meningkatkan laju suatu reaksi kimia agar reaksi 

tersebut dapat berjalan lebih cepat dengan cara mencari jalur 

alternatif yang mempunyai nilai energi aktivasi lebih rendah 

dibandingkan tanpa katalis. Katalis tidak mempengaruhi faktor 

termodinamika seperti entalpi dan entropi, tetapi hanya 

mempengaruhi faktor-faktor kinetik seperti laju reaksi, energi 

aktivasi, dan keadaan transisi (Susetyo, 1987). Katalis 

menyediakan situs-situs aktif yang berperan dalam proses reaksi. 

Situs-situs aktif ini dapat berasal dari logam-logam yang 

terdeposit pada pendukung katalis atau dapat pula berasal dari 

pendukung katalis sendiri. Logam-logam tersebut umumnya 

adalah logam-logam transisi yang menyediakan orbital d kosong 

atau pasangan elektron yang akan disumbangkan pada molekul 

reaktan sehingga  terbentuk  ikatan  baru  dengan kekuatan  ikatan 

tertentu (Campbell, 1998). Reaksi kimia yang dibantu oleh katalis 

disebut reaksi katalisis. Katalisis merupakan proses siklik dimana  
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katalis akan berikatan dengan reaktan membentuk kompleks yang 

pada akhir reaksi akan terpisah menghasilkan produk dan katalis. 

(Atkins, 1990). Menurut Nurhayati (2008) kualitas katalis dapat 

dinilai dari beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: 

1. Aktivitas, yaitu kemampuan katalis untuk mengkonversi 

reaktan menjadi produk yang diinginkan. 

2. Selektivitas, yaitu kemampuan katalis mempercepat satu 

reaksi di antara beberapa reaksi yang terjadi sehingga 

produk yang diinginkan dapat diperoleh dengan produk 

sampingan seminimal mungkin. 

3. Kestabilan, yaitu kemampuan katalis dalam 

mempertahankan struktur dan komposisi dalam perubahan 

suhu dan waktu tertentu. 

4. Rendemen katalis/yield, yaitu kemampuan katalis untuk 

menghasilkan produk tertentu dari sejumlah reaktan. 

5. Kemudahan diregenerasi, yaitu proses mengembalikan 

aktivitas dan selektivitas katalis seperti semula.  

             Salah satu contoh metil ester adalah metil oleat. Dalam 

reaksi pembuatan metil oleat diperlukan katalis karena reaksi 

cenderung berjalan lambat. Katalis berfungsi menurunkan energi 

aktivasi reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. 

Katalis yang digunakan dalam pembuatan metil oleat dapat 

berupa katalis basa maupun katalis asam. Dengan  katalis basa 

reaksi berlangsung pada suhu kamar sedangkan dengan katalis 

asam reaksi baru berjalan baik pada suhu sekitar 100°C. Bila 

tanpa katalis, reaksi membutuhkan suhu minimal 250°C (Lam, 

2010).  

              Katalis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa 

kriteria diantaranya struktur, komposisi, dan fasa. Fasa dalam hal 

ini adalah fasa media yang digunakan dalam reaksi katasis seperti 

padat, gas, dan cair. Katalis berdasarkan fasa nya terbagi menjadi 

dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. 
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2.4.1 Katalis Homogen  

 Katalis homogen merupakan katalis yang mempunyai fase 

sama dengan fase reaktan dan fase produk reaksi (fase katalis = 

fase reaksi). Katalis homogen pada umumnya berupa fasa gas dan 

cair, serta memiliki sifat asam Lewis dan asam Brønsted atau 

gabungan keduanya seperti BF3, ZnCl2/HCl, AlCl3 dan 

FeCl2/Fe/HCl (Hinze dkk., 2009). Penggunaan katalis homogen 

memberikan beberapa kelebihan yaitu dapat digunakan pada 

tekanan dan suhu yang rendah, memiliki aktivitas dan selektivitas 

yang tinggi, tidak mudah teracuni oleh keberadaan pengotor, dan 

mudah dimodifikasi (Hagen, 2006). Selain itu katalis homogen 

juga memiliki kelemahan diantaranya sulit dipisahkan dari 

campuran reaksi, kurang stabil pada suhu tinggi, limbah yang 

dihasilkan berbahaya bagi lingkungan dan bersifat korosif (Yang 

dkk., 2016).  Hendra (2014) melaporkan penggunaan katalis 

homogen QBs-PW pada reaksi reaksi esterifikasi asam oleat dapat 

menghasilkan metil oleat. Selain katalis homogen, katalis 

heterogen dapat digunakan pada reaksi esterifikasi asam oleat dan 

metanol.  

 

2.4.2  Katalis Heterogen 

    Katalis Heterogen merupakan katalis yang memiliki fasa 

berbeda dengan reaktannya (Helwani dkk., 2009). Katalis 

heterogen biasanya meggunakan katalis padatan dimana interaksi 

terjadi di permukaan padatan/gas atau cairan/padatan. Pada katalis 

heterogen,  reaksi  antara  katalis  dengan  reaktan  berlangsung di 

permukaan katalis yang memiliki sisi aktif. Namun, tidak semua 

permukaan katalis memiliki sisi aktif dengan tingkat keaktifan 

yang sama sehingga menyebabkan katalis ini kurang efektif 

dibandingkan dengan katalis homogen (Gates, 1992). Katalis 

heterogen memiliki beberapa kelebihan yaitu proses 

pemisahannya  dari  produk  dan  sisa  reaktan  yang  lebih mudah    
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dilakukan. Selain itu, katalis heterogen lebih stabil pada kondisi 

dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan 

katalis heterogen banyak digunakan di dunia industri dikarenakan 

proses produksi dapat berlangsung cepat dan juga biaya produksi 

dapat berkurang (Cox, 2004).  

 Sifat-sifat dari katalis heterogen dapat ditentukan melalui 

reaksi katalis. Penentuan sifat katalis tersebut memiliki beberapa 

tahapan. Menurut Ertl dan Knӧzinger dkk. (1997) Tahapan 

katalisis heterogen adalah sebagai berikut : 

1. Difusi reaktan pada lapisan luar partikel katalis 

2. Difusi reaktan melewati pori menuju sisi aktif katalis 

3. Adsorpsi reaktan pada sisi aktif 

4. Reaksi permukaan pembentukan berbagai intermediet dari 

 produk. 

5. Desorpsi produk dari sisi aktif katalis 

6. Difusi dalam produk melewati pori 

7. Difusi produk melewati lapisan luar partikel katalis   

 

Katalis heterogen memiliki aktivitas dan selektivitas  lebih 

rendah dibandingkan katalis homogen. Hal tersebut  dikarenakan 

interaksi permukaan katalis heterogen dengan reaktan yang 
teradsorpsi tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan tingginya 

energi aktivasi untuk melakukan reaksi. Faktor lain yang 

mempengaruhi aktivitas dan selektivitas yaitu sifat  keasaman  
katalis  yang  secara  umum terbagi  menjadi  dua, yaitu asam 

Lewis dan Brønsted (Lloyd dkk., 2011). Katalis pada reaksi  

pembentukan  metil  oleat  dapat  dimodifikasi  dengan dua 

metode yaitu metode doping atau impregnasi. 
 

2.5  Modifikasi Katalis 

      Ada beberapa cara dilakukan untuk modifikasi katalis 
dengan tujuan meningkatkan aktivitasnya. Terdapat dua metode, 

yaitu dengan metode doping atau impregnasi.  
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2.5.1  Doping Katalis 

             Doping merupakan salah satu proses sintesis yang 

dilakukan dengan cara mereaksikan secara langsung prekursor 

yang digunakan dengan dopant pada perbandingan komposisi 

tertentu yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki 

sifatnya. Dopant yang biasa digunakan dalam proses doping pada 

umumnya berasal dari logam ataupun oksida logam baik 

golongan utama maupun transisi (Campanati dkk., 2003). 

Perbedaan doping dengan metode sintesis impregnasi adalah 

dalam proses pencampuran antara logam katalis dengan 

pendukung katalis (Perego, 1997). Pada doping katalis, logam 

dicampurkan saat membuat senyawa kerangka utama, sedangkan 

pada impregnasi, larutan preskursor fasa aktif dikontakkan 

dengan pendukung katalis yang terlebih dahulu terbentuk 

(Campanati dkk., 2003). Metode doping dilakukan agar stabilitas 

katalis lebih tinggi sehingga aktivitas dan selektivitas dapat 

bertahan lebih lama (Ertl dkk., 1997). Murwani dkk. (2004) 

melaporkan bahwa penggunaan logam Ni sebagai dopant pada 

katalis MgF2 dapat meningkatkan keasaman katalis sehingga 

mengakibatkan aktivitas katalitik dari katalis MgF2 ikut 

meningkat.  

 

             Devi (2011) menguji aktivitas katalis NiO, MgF2, dan 

Mg1-xNixF2 dalam sintesis vitamin E. Semakin meningkatnya 

doping Ni dalam MgF2 maka kristalinitas MgF2 menurun dan 

semua Mg1-xNixF2 tidak memunculkan puncak NiO. Hasil 

penelitian menunjukan asam Lewis dan Brønsted terdeteksi pada 

MgF2. Keasaman semakin meningkat dengan semakin 

bertambahnya doping Ni dalam MgF2 tetapi berbeda dengan luas 

permukaan (ЅBET) yang semakin menurun dengan bertambahnya 

doping Ni dalam MgF2. Selain metode doping, modifikasi katalis 

dapat dilakukan dengan cara metode impregnasi. 
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2.5.2  Impregnasi Katalis  

             Impregnasi adalah proses sintesis yang dilakukan dengan 

cara penambahan pendukung atau penyangga pada katalis. Tujuan 

dari metode ini adalah mengisi pori-pori penyangga dengan 

larutan garam logam pada konsentrasi yang cukup untuk 

memberikan loading yang tepat. Penyangga dapat juga berfungsi 

sebagai sisi aktif yang memiliki area permukaan yang luas. Bahan 

penyangga yang sering digunakan sebagai katalis adalah alumina 

(Al2O3), silika-alumina, silika, zeolit dan magnesia (Topsoe dkk., 

1996). 

             Secara umum, impregnasi dibagi menjadi dua yaitu 

impregnasi langsung (co-impregnation) dan impregnasi bertahap 

(sequential). Impregnasi secara langsung adalah proses sintesis 

dengan cara penambahan pendukung atau penyangga pada katalis 

secara bersamaan, sedangkan untuk impregnasi bertahap adalah 

proses sintesis yang dilakukan dengan cara penambahan 

pendukung atau penyangga secara terpisah (Wang dkk., 2009). 

Pada umumnya dilakukan pembuatan pendukung atau penyangga 

terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan penambahan katalis. 

Impregnasi bertahap akan menghasilkan katalis dengan aktivitas 

yang lebih tinggi (Richardson, 1989).   

Impregnasi dapat dilangsungkan dengan beberapa cara, 

antara lain dengan cara pore filling (pengisian pori penyangga 

dengan fasa aktif dan promotor), adsorpsi logam dengan 

penyerapan oleh penyangga dalam larutan yang mengandung satu 

atau lebih logam aktif, atau dengan keduanya. Metode impregnasi 

ada dua macam, yaitu impregnasi kering (dry impregnation) dan 

impregnasi basah (wet impregnation). Pada impregnasi basah, 

penambahan jumlah larutan prekursor fasa aktif lebih besar dari 

1,5 kali volume pori penyangga, sedangkan metode impregnasi 

kering, penambahan larutan prekursor fasa aktif kurang dari 1,2  

kali    volume   pori    panyangga   (Tsani,   2011).   Pada   metode   
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impregnasi basah dapat menghasilkan deposisi prekursor fasa 

aktif yang sangat banyak pada bagian luar penyangga setelah 

dilakukan proses pengeringan dan juga menghasilkan distribusi 

fasa aktif pada bagian luar penyangga. Distribusi ini bermanfaat 

untuk mengurangi penetrasi reaktan ke dalam katalis, sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas katalis. Metode yang umum 

digunakan dalam pembuatan katalis adalah impregnasi basah. Hal 

ini dilakukan karena proses pengerjaannya lebih mudah (Lestari 

dkk., 2006 ).  

             Impregnasi dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu 

suhu dan konsentrasi prekursor (Deraz, 2018). Salah satu contoh 

sintesis katalis dengan metode impregnasi dilakukan oleh Usboko 

(2011). Katalis Cu-EDTA dengan selektivitas sekitar 47,10% 

terhadap α-tokoferol, selektivitasnya semakin meningkat hingga 

90% terhadap α-tokoferol jika ditambahkan pendukung MgF2  

tetapi luas permukaan katalis dengan metode impregnasi sangat 

kecil.  

 

2.6 Teori Asam Basa  

Teori asam basa menjelaskan tentang sifat asam atau basa 

suatu senyawa. Sifat asam dan basa memiliki banyak pengertian 

bergantung pada konsep teori asam basa yang ada. Semua definisi 

asam basa yang pernah dikemukakan dapat melengkapi satu sama 

lain (Huheey, 1983).  

  

2.6.1  Asam Basa Brønsted-Lowry  

             Sifat keasaman katalis sangat mempengaruhi aktivitas dan 

selektivitas dari kinerja katalis. Dimana, sifat keasaman katalis 

untuk reaksi esterifikasi adalah asam Brønsted dan asam Lewis.  
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             Pada tahun 1923, Johannes Brønsted dan Thomas Lowry 

mengemukaan teori asam basa yang mirip satu sama lain secara 

terpisah (Oxtoby, 2002). Pendekatan teori asam basa Brønsted-

Lowry mencakup semua sistem yang mengandung proton (H+). 

Menurut Brønsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai spesi yang 

melepaskan proton (H+), sedangkan basa adalah spesi yang 

menerima proton (H+). Oleh karena itu, reaksi asam dan basa 

melibatkan transfer proton. Menurut teori ini, molekul atau spesi 

dapat dikatakan asam atau basa bergantung kemampuannya 

melepas atau menerima proton (Manku, 1989). Salah satu reaksi 

yang menggambarkan teori asam-basa Brønsted-Lowry 

ditunjukan pada Gambar 2.5. 

 

      

 

 

    

  

 

Gambar 2.5 Reaksi asam-basa Brønsted-Lowry (Caratelli, 2017) 

 
CH3COOH pada reaksi asam-basa Brønsted-Lowry mendonorkan 

proton ke molekul H2O sehingga CH3COOH berperan sebagai 

asam Brønsted dan H3O
+  yang menerima proton dari CH3COOH 

berperan sebagai asam konjugat. H2O yang merupakan akseptor 

proton dari CH3COOH bertindak sebagai basa dan CH3COO- yang 

merupakan hasil dari proton yang didonorkan dari CH3COOH 

berperan sebagai basa konjugat. 

Asam Basa Basa 

Konjugat 

Asam 

Konjugat 



19  

 

2.6.2  Asam Basa Lewis  

Pada tahun 1923, Gilbert N.Lewis mengemukakan teori 

asam basa yang menjelaskan bahwa asam adalah spesi yang dapat 
menerima sepasang elektron sedangkan basa adalah spesi yang 

dapat mendonorkan sepasang elektron. Salah satu reaksi yang 

menggambarkan teori asam-basa Lewis ditunjukan pada Gambar 
2.6. 

  

    
 
 

 

 
 

Gambar 2.6 Reaksi asam-basa Lewis (Silberberg dkk., 2015) 

 
Al3+ pada reaksi asam-basa lewis berperan sebagai asam lewis 

karena memiliki orbital kosong dan H2O memberikan pasangan 

elektron bebas pada Al3+ sehingga H2O berperan sebagai basa 

lewis. [Al(H2O)6]
3+ merupkan hasil reaksi pembentukan ion 

kompleks.  

 

Suatu spesi dapat diklasifikasikan sebagai asam lewis 
apabila : (1) molekul atau spesi memiliki orbital kosong, (2) 

semua ion logam sederhana seperti Fe3+ (orbital 3d hanya terisi 

lima elektron) dan Al3+ (orbital 2p tidak terisi elektron), dan (3) 

senyawa dengan valensi atom pusatnya dapat terisi lebih dari 
delapan elektron. Sedangkan suatu spesi atau molekul 

diklasifikasikan sebagai basa lewis apabila : (1) spesi yang 

bermuatan negatif (anion) ataupun netral sehingga dapat 
mendonorkan pasangan elektron, (2) memiliki pasangan elektron 

bebas, dan (3) molekul atau spesi dapat membentuk ikatan 

kompleks π dengan logam transisi (Manku,1989). Katalis dapat 
bersifat asam yang dipengaruhi oleh metode sintesisnya, salah 

satu metode sintesis katalis adalah metode sol-gel. 

Al3+   +  

3+ 

Asam Lewis Basa Lewis 
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2.7  Metode Sol-Gel 

Metode sol-gel merupakan metode pembentukan senyawa 

anorganik melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah, 
dimana dalam proses tersebut terjadi perubahan fasa dari suspensi 

koloid (sol) membentuk fasa cair kontinu (gel) (Fernandez, 2011). 

Menurut Perego dan Villa (1997), metode sol-gel memiliki 
beberapa keuntungan yaitu :  

(1) Proses terjadi pada suhu rendah,  

(2) biaya rendah, 

(3) kemurnian dan homogenitas tinggi, 
(4) kemampuan pembentukan yang baik,  

(5) fabrikasi yang mudah pada material berpori, 

(6) pengontrolan luas permukaan, volume pori serta   
      distribusi ukuran pori yang baik.  

             Pada tahap awal metode sol-gel yaitu terjadinya 

pembentukan suspensi koloid dari partikel padat dengan diameter 
kurang dari 200 nm yang diperoleh dengan cara melarutkan 

logam  prekursor (alkoksida) dalam alkohol dan air. Pada  metode 

sol-gel terjadi dua tahap yaitu tahap hidrolisis dan tahap 

kondensasi. Tahap hidrolisis menghasilkan sol koloid (logam 
alkoksida). Dimana, logam alkoksida merupakan prekursor yang 

mudah terhidrolisis (Pierre, 1998). Sol yang terbentuk dalam 

jumlah banyak akan membentuk jaringan gel melalui proses 
polimerisasi pada tahap kondensasi yang kemudian menjadi gel 

stabil. Gel yang terbentuk dapat berupa aerogel atau xerogel 

bergantung pada metode yang digunakan untuk menghilangkan 

pelarut. Aerogel dapat diperoleh melalui pengeringan superkritik 
sedangkan xerogel dapat diperoleh melalui proses penguapan 

pelarut dengan pemanasan (Wuttke dkk., 2010). Metode sol gel 

dinilai memiliki kelebihan karena lebih mudah dalam mengontrol 
volume pori, ukuran pori, dan distribusi ukuran pori dari suatu 

katalis (Perego dan Villa, 1997). Hussain dan Suzana (2011) 

menjelaskan proses sol gel dalam skema yang digambarkan pada 
Gambar  2.7. 
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2.8  Instrumentasi 
             Katalis Mg0,95Ni0,05F2 hasil sintesis dikarakterisasi dengan 

beberapa instrumen untuk mengetahui karakteristik dari katalis 

tersebut seperti gugus fungsi, struktur kristal, keasaman, dan luas 

permukaannya. Intrumen yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Difraksi sinar-X (XRD), Spektrofotometer Inframerah 

Fourier Transform (FTIR), adsorpsi N2 dan Spektrofotometer 

UV-Vis.  
 

2.8.1  Difraksi Sinar-X (XRD) 

XRD (X-Ray Difraction) merupakan salah satu metode 

karakterisasi yang berfungsi untuk mengetahui struktur kristal 

suatu material. Karakterisasi dengan XRD menggunakan prinsip 

pantulan sinar-X. Bila sinar-X yang berasal dari Cu Kα dikenakan 

pada suatu kristal maka sinar datang tersebut akan dipantulkan 

pada  sudut   yang  sama  oleh  bidang  kristal  pada  sampel  yang

Gambar 2.7 Skema proses sol-gel (Hussain dan Suzana, 2011) 
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dianalisis. Sinar yang dipantulkan akan ditangkap oleh detektor 

kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi pada 

difraktogram. Semakin banyak bidang kristal dalam sampel, maka 
semakin kuat intensitas pantulan yang dihasilkannya 

(Prasetyoko,2016). Puncak-puncak yang didapatkan dari data 

pengukuran ini kemudian dicocokkan dengan standar difraksi 
sinar-X yang disebut JCPDS (Joint Committe on Powder 

Diffraction Standard). Peristiwa difraksi sinar-X pada bidang 

kristal dapat digambarkan seperti Gambar 2.8.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 2.8 Difraksi sinar X (Carlos, 2018) 

 

Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan 

panjang gelombang 0,01 - 100 Å. Sinar-X yang sejajar dan 

monokromatik yang ditembakkan pada suatu bidang kristal 

dengan sudut θ akan dipantulkan sehingga jarak antar bidang dhkl 

dapat dihitung dengan persamaan hukum Bragg pada 2.1. 

 

n  λ  = 2d sin θ                                                             (2.1) 
 

Dimana n adalah orde difraksi (bilangan bulat), λ adalah 

panjang gelombang sinar X (Å), d adalah jarak antar kisi kristal 

(Å) dan θ adalah sudut datang sinar (Carlos, 2018).    
 

Sampel untuk  XRD dapat berupa bubuk, padatan, lapisan 

tipis atau pita. Hasil  karakterisasi  dengan  XRD  berupa 
difraktogram    yang   merupakan   spesifik   pada   material   yang 
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dikarakterisasi. Setiap fasa kristalin mempunyai susunan 

difraktogram yang spesifik, sehingga dapat digunakan untuk 

identifikasi. Kesesuaian struktur kristal dari sampel dapat 
dilakukan dengan mencocokkan setiap puncak yang muncul pada 

difraktogram dengan nilai sudut 2θ referensi. Apabila semua 

sudut 2θ teridentifikasi maka dipastikan terdapat kesesuaian 
struktur kristal (West, 1989). 

 

Contoh karakterisasi sampel dengan XRD dilaporkan 

oleh Cao dkk. (2004). Difraktogram katalis MgF2 yang telah 
disintesis Cao memiliki kecocokan dengan difraktogram pada 

data JCPDS MgF2  No. 72-2231. Difraktogram MgF2 

digambarkan pada Gambar 2.9. Pada gambar tersebut terlihat 
bahwa difraktogram memiliki kecocokan pada tiga puncak khas 

dari MgF2 yaitu pada 2θ 27.34; 40.45 dan 53.58° dengan sistem 

tetragonal. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 2.9 Difraktogram XRD MgF2 (Cao dkk., 2004) 

 

2.8.2  Adsorpsi-Desorpsi Gas N2 

Adsorpsi adalah fenomena permukaan sehingga kapasitas 

adsorpsi dari suatu adsorben merupakan fungsi luas permukaan 
spesifik (Sawyer dkk, 1994). Proses adsorpsi terjadi jika gaya 

Tarik menarik antara zat terlarut  dengan permukaan penyerap 

(Oscik, 1982).  Jika  gaya  tarik  menarik  antara molekul adsorbat
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dengan sisi aktif permukaan adsorben lebih kuat dari pada gaya 

tarik antar molekul adsorbat, maka akan terjadi perpindahan 

massa adsorbat dari fase gerak (fluida pembawa adsorbat) ke 
permukaan adsorben (Bird, 1993).  

 

Menurut Inagaki, 2016 adsorpsi-desorpsi nitrogen untuk 
struktur pori padatan dapat mengukur luas permukaan, volume 

pori dan ukuran pori. Bentuk dan ukuran pori material penting 

untuk diamati karena untuk menentukan proses difusi yang 

melewati material tersebut dan juga berpengaruh terhadap 
selektivitas reaksi katalisis. Prinsip dasar dari metode adsorpsi-

desorpsi ini adalah adosrpsi fisik (fisisorpsi) molekul gas inert 

pada permukaan padatan. Gas yang digunakan adalah gas yang 
hanya teradsorpsi pada permukaan padatan dan terdeadsorpsi 

dengan penurunan tekanan gas pada suhu yang sama. (Skoog 

dkk., 2007). 
Penentuan luas permukaan padatan dapat dijelaskan 

dengan teori BET (Brunauer-Emmett-Teller) melalui persamaan 

2.2.  

 
 

 

dimana V adalah jumlah gas yang teradsorpsi pada tekanan P 
(cm3), Vm adalah jumlah gas dalam monolayer (cm3), P adalah 

tekanan uap dari adsorbat (atm), P0 adalah tekanan uap murni dari 

adsorbat P0 an C adalah konstanta (Prasetyoko dkk., 2016).        

Apabila persamaan 2.3 diasumsikan sebagai persamaan regresi 
linear y = ax+b, maka nilai Vm dapat ditentukan dan luas 

permukaan spesifik melalui perhitungan dengan persamaan 2.3.  

 
 

                                     

dimana SA adalah luas permukaan padatan, Vm adalah volume 
adsorbat (cm3) per gram padatan, N adalah bilangan Avogadro 

(6,02 x1023 partikel/mol)  dan Am  adalah luas sebaran N2 (16,2 Å) 

(Prasetyoko dkk., 2016).
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2.8.3  Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infra-Red) 

Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy   adalah 

metode analisis yang digunakan untuk penentuan jenis gugus 
fungsi dan ikatan dari senyawa, sehingga  dapat memberikan 

informasi dalam penentuan struktur molekulnya. Selain itu 

metode spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk analisis 
kualitatif dan semi kualitatif suatu material. Karakterisasi suatu 

material dengan spektroskopi FTIR menghasilkan data yang dapat 

mendukung data yang diperoleh dari karakterisasi metode lain, 

misalnya struktur suatu material yang telah ditentukan dengan 
teknik XRD, akan lebih baik bila didukung dengan karakterisasi 

dengan FTIR (Sibilia, 1996). Beberapa gas, cairan, dan padatan 

dapat dianalisis dengan metode ini, kecuali logam, gas 
monoatomik, dan homonuklear seperti He, H2, N2, dan O2. Hal ini 

disebabkan karena spektra inframerah material berada pada 

daerah fingerprint (Cahn dan Lifshin, 1993). 
 Spektroskopi IR mendeteksi vibrasi spesifik dari suatu 

gugus fungsi suatu materi. Ketika radiasi infra merah berinteraksi 

dengan molekul, maka molekul akan menyerap energi untuk 

bervibrasi ulut maupun tekuk (Pavia dkk., 2009). Skema alat 
FTIR ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 2.10 Skema kerja FTIR (Anam dkk, 2007) 

1. Sumber inframerah  

2. Pembagi berkas  

3. Kaca pemantul 

4. Sensor inframerah 

5. Sampel  

6. Display  
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Pada analisis FTIR sampel padatan dicampurkan dengan 

KBr sebanyak 1,5% agar mudah dibentuk pelet. KBr digunakan 

karena dapat mendispersi senyawa dalam padatan tanpa merusak 
strukturnya. Selain itu juga KBr tidak memiliki serapan energi 

pada bilangan gelombang sinar inframerah sehingga tidak 

mengganggu penyerapan sinar inframerah oleh sampel. KBr juga 
berfungsi untuk mengurangi kuat absorpsi senyawa dalam 

padatan (Leofanti dkk., 1997). Spektrum IR dilakukan dengan 

metode absorbansi suhu ruang sekitar 25°C dengan bilangan 

gelombang 4000-400 cm-1 dengan resolusi 2 cm-1 (Leofanti dkk., 
1997). Gambar 2.11 merupakan contoh spektra FTIR dari MgF2, 

pada gambar tersebut menunjukkan pita serapan pada bilangan 

gelombang sekitar 400 - 500 cm-1 yang menandakan vibrasi dari 
ikatan Mg-F (Scholz dkk., 2012). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   Gambar 2.11 Spektra FTIR MgF2 (Scholz dkk., 2012) 
 

2.8.4  Penentuan Sifat Keasaman Katalis dengan Adsorpsi      

  Piridin-FTIR 
             Keasaman suatu katalis mempunyai sifat penting yang 

mempengaruhi aktivitas katalis selama reaksi esterifikasi 

berlangsung  (Oktakarno, 2008).  Keasaman  katalis  dapat berupa  
asam Lewis, asam Brønsted, ataupun kombinasi dari keduanya. 

Penentuan sifat keasaman dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, salah satunya dengan adsorpsi molekul probe (CO, NO, 

 T 

(%) 

Bilangan gelombang (cm-1) 
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NH3,C2H4, CH3OH,CH3CN, H2O dan piridin) yang dilanjutkan 

dengan metode spektoskopi FTIR.  

Pada penelitian ini probe yang digunakan adalah piridin. 
Piridin dipilih sebagai probe karena piridin merupakan basa 

Lewis yang lebih stabil dan selektif daripada NH3, lebih kuat 

teradsorpsi daripada CO dan CH3CN serta lebih sensitif terhadap 
sisi asam Brønsted dan Lewis daripada NO (Jacobs dkk, 1997 ; 

Zaki dkk, 2001). Pada metode ini, piridin sebagai probe yang 

bersifat basa akan teradsorpsi pada permukaan katalis yang 

bersifat asam. Semakin banyak piridin yang teradsorpsi, maka 
intensitas spektrum yang dihasilkan semakin tinggi. Spektroskopi 

inframerah dapat digunakan untuk mengetahui interaksi antara 

piridin dengan kation logam yang memiliki orbital kosong (sisi 
asam Lewis) dan interaksi piridin dengan proton membentuk ion 

piridium (sisi asam Brønsted) yang secara skematik dapat 

digambarkan pada Gambar 2.12. 
        

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 2.12 Skema interaksi piridin dengan (a) asam Lewis dan   
       (b) asam Brønsted pada permukaan katalis (Layman 

        dkk., 2003).  

 
Pada interaksi antara piridin dan permukaan katalis 

menyebabkan vibrasi cincin piridin yang muncul pada bilangan 

gelombang 1452-1440 cm-1 yang menunjukkan sisi asam Lewis, 
sedangkan pada bilangan gelombang 1550-1545 cm-1 

menunjukkan sisi asam Brønsted  (Layman dkk., 2003). Gambar  

2.13  merupakan  contoh  spectra  adsorpsi   piridin   FTIR   yang  
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menunjukkan adanya sisi asam Lewis pada bilangan gelombang 

1451 cm-1 dan asam Brønsted pada bilangan gelombang 1542   

cm-1 (Kemnitz dkk., 2002). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 2.13 Spektra adsorpsi piridin  FTIR (Kemnitz dan 

                            Adamczyk, 2002) 

 

2.8.5  Spektrofotometer UV-Vis 
             Spektrofotometer UV-Vis adalah pengukuran energi 

cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu 

(Day, 2002). Sinar ultraviolet (UV) mempunyai panjang 
gelombang antara 200-400 nm dan sinar tampak (visible) 

mempunyai panjang gelombang 400-780 nm serta memiliki 

energi sebesar 299-149 kJ/mol. Spektrofotometer UV-Vis 

menggunakan sistem berkas ganda atau double-beam (Rialita, 
2013).  

 

Prinsip dari spektrofotometer UV-Vis adalah adanya 
transisi elektronik suatu molekul yang disebabkan oleh peristiwa 

absorbsi energi berupa radiasi elektromagnetik pada frekuensi 

yang sesuai oleh molekul tersebut (Rohman, 2007). Absorbsi 
radiasi oleh sampel diukur oleh detektor pada berbagai panjang 

gelombang  dan  diinformasikan  ke perekam untuk menghasilkan 

spektrum. Spektrum ini akan memberikan informasi penting 

untuk identifikasi adanya gugus kromofor (Hendayana dkk., 
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1994).  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 2.14 Skema spektrofotometer UV-Vis (Double-beam) 

                        (Suharti, 2017) 
 

Sebelum dilakukan uji kualitatif atau kuantitatif, 

spektrofotometer UV-Vis dikalibrasi terlebih dahulu agar 

memberikan hasil analisis yang presisi dan akurasi yang baik. 
Kalibrasi dalam spektrofotometer UV-Vis dilakukan dengan  

blanko (berisi pelarut murni yang digunakan dalam sampel), yaitu 

dengan cara mengatur nilai absorbansi = 0 dan nilai transmitansi 
= 100% (Tahir, 2008).  

 

Pada metode spektrofotometer UV-Vis pengukuran 

konsentrasi dari analit di dalam larutan dapat ditentukan dengan 
mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan 

menggunakan hukum Lambert-Beer (Rohman, 2007). Hukum 

Lambert-Beer menunjukkan bahwa absorbansi sebanding dengan 
konsetrasi molekul yang diserap dan jarak tempuh sinar yang 

dinyatakan dalam persamaan 2.4.  

 
 

 

dimana A adalah absorbansi, T adalah transmitansi, It adalah 

intensitas sinar yang diteruskan, I0 adalah intensitas sinar yang 

(2.4) abc
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diserap, a adalah absorpsivitas molar/koefisien ekstingsi (ɛ), b 

adalah jarak tempuh sinar dan c adalah konsentrasi (Skoog, 2013). 

Pada analisis kualitatif dengan spektrofotometer UV-Vis 
pemilihan panjang gelombang yang memiliki absorbansi 

maksimal dilakukan dengan membuat kurva antara absorbansi 

dengan panjang gelombang dari senyawa. Puncak absorpsi (λ 
maksimal) dapat dihubungkan dengan jenis ikatan yang ada 

dalam senyawa. Oleh karena itu spektroskopi absorpsi berfungsi 

untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu molekul dan 

untuk analisa kualitatif. Pada analisa kuantitatif dengan 
spektrofotometer UV-Vis diawali dengan pembuatan kurva 

kalibrasi yang merupakan aluran absorbansi terhadap konsentrasi 

standar. Hasil pengukuran absorbansi dari masing-masing 
konsentrasi standar dibuat kurva kalibrasi seperti Gambar 2.15. 

Hasil pembuatan kurva kalibrasi berupa garis lurus yang didapat 

dari ekstrapolasi nilai absorbansi terhadap konsentrasi standar 
sehingga konsentrasi dari sampel dapat diketahui.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gambar 2.15 Kurva Kalibrasi (Hadi, 2014)

https://en.wiktionary.org/wiki/?
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alat dan Bahan  

3.1.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah vial, 

gelas beker, gelas ukur, spatula, kaca arloji, pipet ukur, pipet 

tetes, mikro pipet, labu leher tiga, alat refluks, autoklaf, pengaduk 

magnet, pemanas, tabung erlenmeyer, corong pisah, dan neraca 

analitik. Instrumen yang digunakan adalah X-ray Diffraction 

(XRD-Philips PW1140/90), Spektrofotometer Inframerah Fourier 

Transform (FTIR) (8400S Shidamazu), dan Spektrofotometer 

UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis).  

 

3.1.2  Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mg 

turning (Sigma-Aldrich, 99,98%), logam Ni (99,999%), HF 

(Merck, 40%), peroksida (Merck, 30%), HCl (Merck, 37%), 

metanol kering (Merck 99,9%), asam asetat glasial (CH3COOH) 

(Merck), asam oleat (Sigma-Aldrich), metanol (Merk, 99,9%), 

fenolftalein (Merck, 0,1%), NaOH (Merck 99,5%), isopropil 

alkohol (Merck, 85%), dan asam oksalat (Merck). 

 

3.2 Sintesis Padatan Katalis 

3.2.1  Sintesis Katalis Mg0,95Ni0,05F2 

Pada penelitian ini katalis Mg0,95Ni0,05F2 disintesis dengan 

metode sol-gel yang diadopsi dari penelitian Murwani dkk. 

(2004). Pada tahap awal, magnesium turning direaksikan dengan 

metanol kering sesuai kebutuhan dan dipanaskan selama 12 jam 

pada  suhu  65°C.  Dalam  larutan  hasil  reaksi  Mg(s)  dan 

metanol  ditambahkan  Ni(CH3COO)2  dan  HF  40%  yang  setara 

stoikiometri. Kemudian larutan campuran diaduk hingga 

terbentuk gel. Gel yang terbentuk diaging pada suhu kamar 
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hingga terbentuk gel stabil. Padatan yang diperoleh dikeringkan 

dengan vakum pada suhu 70°C dan dikalsinasi dengan suhu 

375°C.  

 

3.3 Karakterisasi Katalis 

3.3.1 Penentuan Struktur Kristal Katalis 

Katalis dikarakterisasi struktur kristalnya dengan 

difraktometer sinar-X. Sebelum dilakukan karakterisasi, sampel 

digerus sampai halus kemudian diletakkan pada sampel holder, 

dipadatkan dan diratakan permukaannya. Pengukuran dilakukan 

pada 2θ antara 20-80°. Sumber sinar yang digunakan untuk 

pengukuran adalah radiasi sinar CuKα dengan panjang gelombang 

1,54 Å. Difraktogram yang diperoleh kemudian dicocokan dengan 

standar program PCPDFWIN dari data base JCPDS-International 

Centre for Diffraction Data Tahun 2001.   

 

 

3.3.2 Penentuan Ikatan pada Katalis  

Karakterisasi dengan Spektrofotometer Fourier 

Transform Inframerah (FTIR) dilakukan untuk mengetahui gugus 

fungsi yang terdapat pada sampel. Sebelum dikarakterisasi, 

sampel katalis diambil sebanyak 1,5-2 mg dan dicampur dengan 

serbuk KBr sebanyak 0,5 gram. Campuran sampel dan KBr 

digerus dengan mortar agat hingga tercampur secara merata. 

Campuran yang telah digerus diletakkan pada cetakan pelet dan 

ditekan dengan penekan hidrolik sehingga terbentuk pelet. Pelet 

tersebut selanjutnya diletakkan dalam holder dan dikarakterisasi 

dengan spektrofotometer FTIR pada bilangan gelombang 4000-

400 cm-1 dan diamati ikatannya.
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3.3.3 Pengukuran Luas Permukaan Katalis  

Pengukuran luas permukaan (SBET) katalis dilakukan 

dengan metode adsorpsi gas nitrogen pada suhu 77 K dalam 

keadaan vakum. Sebelum dilakukan pengukuran SBET, padatan 

katalis di degassing dengan vakum dan dialiri gas N2 dengan laju 

alir 30 cm3/menit pada suhu 150°C selama 3 jam. Padatan katalis 

kemudian ditentukan luas permukaan dan volume porinya dengan 

metode BET full isotherm. 

 

3.3.4 Penentuan Keasaman Katalis  

Katalis Mg0,95Ni0,05F2 ditentukan keasamannya dengan 

metode adsorpsi piridin-FTIR. Sejumlah katalis dimasukkan ke 

dalam pipa kaca kemudian kedua ujungnya disumbat dengan 

glass wool. Sebelum bereaksi dengan piridin, sebanyak 30 mg 

katalis dipanaskan pada suhu 150°C selama 1 jam dengan 

dialirkan gas nitrogen. Setelah itu penutup dibuka dari salah satu 

ujung yang disumbat dan ditetesi dengan piridin 50 µl kemudian 

ditutup kembali sumbatan tersebut. Katalis yang telah ditetesi 

piridin dipanaskan kembali pada suhu 150°C selama 1 jam 

dengan dialirkan gas nitrogen. Kemudian katalis didiamkan 

selama 10 menit pada suhu ruang. Tahapan selanjutnya yaitu 

campuran sampel dan KBr dibentuk menjadi pelet. Dan keasaman 

katalis ditentukan dengan spektrofotometer FTIR pada bilangan 

gelombang 1900-1300 cm-1.  

 

3.4 Uji Katalisis Mg0,95Ni0,05F2 dengan Reaksi Esterifikasi 

Asam Oleat dengan Metanol menjadi Metil Oleat  

Beberapa tahap dilakukan pada uji katalisis ini yaitu 

standarisasi NaOH, penentuan kadar FFA awal, reaksi 

esterifikasi, dan penentuan panjang gelombang maksimum metil 

oleat dengan instrument UV-Vis.  
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3.4.1 Standarisasi NaOH 

Pembuatan larutan standar 0,1 N dilakukan dengan 

melarutkan 1,000 gram NaOH ke dalam aquades dalam labu ukur 

250 mL hingga tanda batas. Larutan ini digunakan dalam proses 

titrasi untuk menentukan kandungan asam lemak bebas pada asam 

oleat. Normalitas larutan standar dihitung dengan persamaan 

dibawah ini:  

 

    

 

Setelah larutan NaOH 0,1 N terbentuk, dilakukan 

standarisasi dengan larutan asam oksalat. Asam oksalat sebanyak 

0,6343 gram dilautkan dalam labu ukur 100 mL aquades hingga 

tanda batas. Dimasukkan 5 mL larutan asam oksalat ke dalam 

erlenmeyer dan ditambahkan 2 tetes indikator fenolphtalein. 

Kemudian dilakukan titrasi hingga larutan asam oksalat berubah 

warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Volume NaOH 

dicatat dan normalitas NaOH dihitung dengan persamaan:  

 

   (3.2) 

 

3.4.2 Penentuan Kadar FFA Awal  

Asam Oleat sebanyak 0,5 gram dilarutkan dalam 2,3 mL 

isopropil alkohol kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N 

yang telah distandarisasi hingga warna larutan berubah dari 

kuning menjadi merah muda. Hasil yang diperoleh merupakan 

hasil dari volume NaOH yang terpakai. Kadar FFA awal dihitung 

dengan persamaan:  

  

(3.3) 

 

 

(3.1) 

 N V  N  V OksalatOksalatNaOHNaOH 

basa Valensi 
Larutan Volume

1000(mL)

NaOHMr 

NaOH massa
N 

%100
1000  Sampel Massa

Oleat AsamMr  VN
 %FFA NaOHNaOH 
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3.4.3 Reaksi Esterifikasi  

Katalis Mg0,95Ni0,05F2 hasil sintesis diuji produksi metil 

oleat melalui reaksi esterifikasi asam oleat dengan metanol 

menjadi metil oleat. Reaksi esterifikasi dilakukan dengan cara 

mereaksikan semua reaktan dan katalis kedalam reaktor teflon 

yang bagian luarnya berupa stainless steel seperti pada Gambar 

3.1 pada temperatur (75, 100, 125, 150 dan 175°C) selama (60, 

90, 120, 150 dan 180 menit) dengan penambahan metanol dan 

katalis. Reaksi esterifikasi dilakukan dengan perbandingan mol 

metanol terhadap mol asam oleat sebesar (1:30) dengan 

konsentrasi katalis 2, 3, 4, 5 dan 6% terhadap asam oleat. 

Campuran dipisahkan dengan cara sentrifugasi dan evaporasi 

untuk memisahkan sisa metanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Reaktor teflon untuk sintesis metil oleat 

 

Kadar metil oleat yang diperoleh dititrasi dengan NaOH 

untuk menentukan kadar FFA akhir. Konversi FFA kemudian 

dapat dihitung dengan persamaan :  

 

           (3.4) 

 

Hasil perhitungan persentase konversi FFA dibandingkan 

dengan persentase konversi FFA reaksi tanpa katalis.  

%100FFA  %Konversi
awal

akhirawal 



FFA

FFAFFA
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3.4.4 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Metil 

Oleat dengan Instrument UV-Vis  

Penentuan panjang gelombang maksimum metil oleat dan 

asam oleat pada penelitian ini dilakukan dengan memasukkan 

metil oleat sebanyak 1 mL dalam labu ukur 10 mL, kemudian 

diencerkan dengan metanol hingga tanda batas. Larutan tersebut 

dikocok dan diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 400-780 nm. Pada asam oleat  murni 

dilakukan pengukuran absorbansi dengan panjang gelombang 

400-780 nm dengan spektrofotometer UV-Vis.  

 

3.5 Pengujian Metil Oleat 

Metil oleat merupakan salah satu bentuk biodiesel yang 

mempunyai karakteristik tertentu, sehingga pengujian metil oleat 

yang dihasilkan terdiri dari uji bau, uji warna, uji densitas dan uji 

titik nyala.     

 

3.5.1 Uji Densitas Metil Oleat 

Pada uji densitas metil oleat ditampilkan seperti pada 

Gambar 3.2. Tahap pertama yaitu ditimbang piknometer kosong 

yang kemudian diisi dengan sampel metil oleat sampai penuh 

pada suhu ruang. Lalu ditimbang piknometer yang berisi metil 

oleat tersebut. Massa jenis metil oleat yang diperoleh dihitung 

dengan cara membandingkan massa biodiesel dalam kondisi 

tersebut dengan volume metil oleat yang dimasukkan dalam 

piknometer. Uji densitas metil oleat ini dilakukan berdasarkan 

standar ASTM D 4052. Rumus yang digunakan untuk 

menentukan densitas yaitu :  

   

(3.5)                                                                

 

 

V

mm
ρ ab 
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 Keterangan : bm = massa piknometer + metil oleat pada  

                                suhu ruang (g)   

                             = massa piknometer kosong (g) 

                       V   = volume piknometer (mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian alat uji densitas metil oleat 

 

3.5.2 Uji Titik Nyala Metil Oleat   

Pada uji titik nyala metil oleat ditampilkan seperti pada 

Gambar 3.3. Tahap pertama yaitu diletakkan metil oleat pada 

gelas beker yang berada diatas minyak silikon yang dipanaskan 

dengan kenaikan suhu yang konstan. Termometer digantung 

dengan ujung termometer tercelup dalam sampel dan tidak 

menempel pada dasar gelas beker. Uji dilakukan dengan 

menggunakan lidi yang dibakar kemudian dilewatkan pada 

permukaan sampel hingga muncul api yang membesar. 

Pembacaan suhu pada termometer ketika terjadi percikan api yang 

membesar. 

 

 

metil oleat 

piknometer 

neraca analitik 

bm
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Gambar 3.3 Rangkaian alat uji titik nyala metil oleat  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini diawali dengan sintesis katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 melalui metode sol gel. Katalis hasil sintesis 

dikarakterisasi struktur kristalnya dengan difraktogram sinar-X 

(XRD) yang didukung dengan spektroskopi infra merah untuk 

mengetahui ikatan yang terdapat dalam padatan. Penentuan sifat 

keasaman permukaan katalis dilakukan dengan metode adsorpsi 

piridin-FTIR. Pengukuran luas permukaan spesifik (SBET) dengan 

metode adsorpsi-desorpso has N2. Hasil uji katalis Mg0,95Ni0,05F2 

melalui reaksi esterifikasi asam oleat dengan metanol menjadi 

metil oleat yang dipindai dengan spektrofotometer UV-Vis untuk 

menentukan lamda maksimal serta dilakukan uji warna, uji bau, 

uji densitas, dan uji titik nyala.   

 

4.1  Hasil Sintesis Katalis Mg0,95Ni0,05F2 

Sintesis katalis Mg0,95Ni0,05F2 dengan metode sol-gel pada 

penelitian ini diadopsi dari penelitian Muwarni dkk. (2004). 

Metode sol-gel dipilih karena diketahui lebih mudah dalam 

mengontrol ukuran pori, volume pori dan distribusi ukuran pori 

dari suatu katalis (Perego dan Villa, 1997). Selain itu metode sol-

gel dapat dilakukan pada suhu rendah, namun tetap memberikan 

hasil dengan homogenisitas dan kemurnian yang tinggi (Pierre, 

1998). Menurut Wuttke dkk. (2010), sintesis dengan metode sol-

gel pada umumnya meliputi dua tahap yaitu hidrolisis logam 

alkoksida, biasanya dalam pelarut alkohol atau air dan tahap 

berikutnya yaitu reaksi polimerisasi kondensasi. Pada sintesis 

MgF2 dengan metode sol-gel dalam penelitian ini terdapat sedikit 

perbedaan pada tahap polimerisasi. Pada proses kondensasi yang 

awalnya menggunakan H2O digantikan dengan HF sehingga 

proses kondensasi  digantikan  dengan  reaksi  fluorisis  (Kemnitz,  
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2003). Reaksi fluorisis ditampilkan sesuai dengan persamaan 4.1 

(Wuttke dkk., 2010).  

 

(4.1) 

 

Proses sintesis pada penelitian ini diawali dengan 

pembuatan logam alkoksida. Pembuatan logam alkoksida 

dilakukan dengan mereaksikan magnesium turning dengan 

metanol kering pada suhu 65°C dengan metode refluks. 

Pemanasan dibutuhkan pada saat reaksi karena magnesium 

merupakan logam alkali tanah yang memiliki reaktivitas lebih 

rendah dibandingkan logam alkali. Magnesium turning berfungsi 

sebagai sumber kation Mg2+, sedangkan metanol berfungsi 

sebagai sumber metoksida dan pelarut pada tahap pembentukan 

magnesium metoksida sekaligus gelating agent pada tahap 

polimerisasi. Pada tahap pembuatan alkoksida, metanol yang 

digunakan berlebih agar semua logam magnesium dapat bereaksi 

dan terbentuk gelembung-gelembung gas H2 karena reaksi antara 

magnesium dan metanol menghasilkan gas H2 seperti pada 

persamaan reaksi 4.2. 

  

Mg(s) + 2 CH3OH(l) → Mg(OCH3)2(met) + H2(g)               

 

Selanjutnya terjadi pembentukan Mg(OCH3)2 

(magnesium metoksida) ditandai dengan terbentuknya emulsi 

berwarna putih Gambar 4.1. Magnesium metoksida berperan 

sebagai prekursor pada pembentukan sol (Wuttke, 2010). Menurut 

Rüdiger dkk. (2007), senyawa alkoksida logam dapat 

menghindarkan terjadinya pengendapan selama proses sintesis 

sol-gel dimana sol dapat terdispersi secara merata.  

 

 

 

(4.2

) 

M M  HF  OR   ROH  F
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Gambar 4.1 Emulsi Putih Magnesium Metoksida 

 

Proses selanjutnya adalah proses doping dengan penambahan 

larutan Ni2+. Dilakukan doping dengan larutan Ni2+ bertujuan 

untuk meningkatkan sifat asam lewis pada katalis MgF2, sehingga 

aktivitas dari katalis dapat meningkat (Singha, 2017). Ion-ion Ni2+ 

diperoleh dari larutan Ni(CH3COO)2.4H2O (Gambar 4.2). Larutan 

Ni(CH3COO)2.4H2O berwarna hijau karena membentuk senyawa 

kompleks Ni(CH3COO)2, dimana ion Ni2+ memiliki warna hijau 

dan warna komplementernya adalah ungu (Himawan, 2012). 

Sehingga warna hijau tersebut berada pada panjang gelombang 

antara 491 - 570 nm (Dwi, 2013). Ion logam Ni2+ memiliki orbital 

d8 yang memiliki bentuk ion kompleks berupa segiempat datar 

(Hassan, 2012). Menurut Veinot (2005) dari orbital d ini, 

kompleks akan mengalami splitting ortbital d, maka ketika 

molekul tersebut menyerap foton dari cahaya tampak, satu atau 

lebih elektron yang berada dalam orbital tersebut akan tereksitasi 

dari orbital d berenergi lebih rendah ke orbital d yang berenergi 

lebih tinggi. Perbedaan energi antara atom yang berada dalam 

keadaan dasar dengan yang berada dalam keadaan tereksitasi 

sama  dengan energi  foton yang   diserap dan berbanding terbalik
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dengan gelombang cahaya. Karena hanya gelombang-gelombang 

cahaya (λ) tertentu yang dapat diserap, senyawa-senyawa tersebut 

akan menunjukkan warna komplementer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Larutan Ni(CH3COO)2 

 

Larutan Ni(CH3COO)2 dimasukkan ke dalam emulsi 

Mg(OCH3)2. Perubahan warna terjadi dimana emulsi Mg(OCH3)2 

yang awalnya berwarna putih berubah menjadi berwarna hijau. 

Hal tersebut menandakan bahwa larutan Ni(CH3COO)2 telah 

tercampur secara homogen. Tahapan berikutnya adalah 

penambahan HF 40% yang dilakukan secara tetes demi tetes 

dalam wadah plastik. Penambahan HF tetes demi tetes bertujuan 

agar prekursor terdispersi secara merata. Reaksi antara 

Ni(CH3COO)2.4H2O, HF, dan Mg(OCH3)2 dapat dituliskan 

dengan persamaan 4.3. 

 

0,95 Mg(OCH3)2 (met) +  0,05 Ni(CH3COO)2 (aq) + 2 HF(aq) 

 

Mg0,95Ni0,05F2 (s) +  1,9 CH3OH (aq) + 0,1 CH3COOH (aq)                  (4.3) 

 

Emulsi menjadi lebih keruh setelah ditambahkannya 

larutan HF, hal tersebut mengindikasikan terbentuknya sol. Sol    

yang  terbentuk diaduk  secara  konstan  dengan  magnetic  stirrer  
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sehingga gel yang ditandainya dengan berkurangnya kekeruhan 

campuran dan campuran menjadi lebih kental yang menandakan 

terjadinya proses gelasi. 

 Gel yang terbentuk selanjutnya diperam (aging) agar 

terbentuk gel yang lebih stabil. Pada proses pemeraman gel 

terbentuk 2 fasa yaitu fasa atas berupa larutan jernih (pelarut) dan 

fasa bawah berupa gel berwarna hijau (gel stabil). Proses 

selanjutnya yaitu pengeringan dengan kondisi vakum pada suhu 

70°C. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan sisa pelarut 

dan molekul air pada pori gel. Proses pengeringan memberikan 

hasil berupa padatan berwarna hijau. Pengeringan pada kondisi 

vakum bertujuan untuk menjaga sifat fisik dan warna dari katalis 

sehingga tidak terjadi kerusakan (Widyasanti dkk., 2018). Selain 

itu, pengeringan dalam kondisi vakum berlangsung dalam waktu 

relatif lebih cepat dengan suhu yang lebih rendah. Padatan hasil 

pengeringan digerus dan dikalsinasi pada suhu 375°C. Proses 

kalsinasi menghasilkan padatan berupa serbuk berwarna hijau 

kekuningan yang ditampilkan pada Gambar 4.3. Padatan yang 

dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi dengan instrumen yang 

sesuai dengan data yang diperlukan.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

       

Gambar 4.3 (a) katalis Mg0,95Ni0,05F2 sebelum kalsinasi (b) katalis 

        Mg0,95Ni0,05F2 sesudah kalsinasi 

(a) 

(b) 
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4.2  Hasil XRD pada Katalis Mg0,95Ni0,05F2 

Padatan hasil sintesis selanjutnya dikarakterisasi struktur 

kristalnya dengan difraksi sinar-X (XRD) dan diperoleh 

difraktogram seperti pada Gambar 4.4. Karakterisasi XRD 

dilakukan pada katalis Mg0,95Ni0,05F2 sebelum dan sesudah 

kalsinasi. Hasil difraktogram Mg0,95Ni0,05F2 dicocokkan dengan 

data standar database eksternal JCPDS-International Centre for 

Diffraction Data tahun 2001. Berdasarkan database Powder 

Diffraction File (PDF) No. 70-2269, yakni difraktogram MgF2. 

Hasil difraktogram padatan Mg0,95Ni0,05F2 sebelum dan sesudah 

kalsinasi memiliki kecocokan dengan struktur utama kristal MgF2 

dengan sistem tetragonal yang ditampilkan pada Gambar 4.4a. 

Puncak Mg0,95Ni0,05F2 sebelum dan sesudah kalsinasi muncul pada 

2θ = 27,25; 40,46 dan 53,53°. Pada Gambar 4.4a menunjukkan 

bahwa difraktogram katalis Mg0,95Ni0,05F2 setelah kalsinasi 

memiliki puncak dengan intensitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan puncak katalis Mg0,95Ni0,05F2 sebelum 

kalsinasi. Peningkatan intensitas pada puncak-puncak 

difraktogram katalis Mg0,95Ni0,05F2 setelah kalsinasi menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan kristalinitas pada katalis 

Mg0,95Ni0,05F2. Peningkatan kristalinitas dapat terjadi akibat 

adanya senyawa yang terdekomposisi pada saat proses kalsinasi 

berlangsung.  
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Hasil difraktogram Mg0,95Ni0,05F2 juga dicocokkan dengan 

puncak difraktogram MgO (PDF No. 77-2179) dan NiO (PDF No. 

73-1519) dari database. Pencocokkan ini dilakukan agar dapat 

diketahui adanya pembentukan MgO atau NiO selama proses 

sintesis. Intensitas puncak katalis untuk MgO dicocokkan dengan 

database PDF No. 77-2179 dan NiO dengan database PDF No. 

73-1519. Berdasarkan Gambar 4, diperoleh data bahwa 

difraktogram doping logam Ni muncul puncak seperti MgF2 

dengan 2θ = 27,25; 40,46 dan 53,53°. Ini berarti bahwa adanya 

pengaruh doping logam Ni yang masuk ke MgF 2 terhadap 

intensitas puncak. Hasil ini telah sesuai dengan penetilitian yang 

dilakukan oleh Wang dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

intensitas puncak suatu padatan dipengaruhi oleh doping pada 

padatan tersebut. Pada difraktogram NiO memiliki puncak khas  

Gambar 4.4 Difraktogram katalis Mg0,95Ni0,05F2 (a) sebelum dan 

(b) sesudah kalsinasi 
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dengan nilai 2θ = 37,34; 43,38; 63,02; 75,60 dan 79,60°. Setelah 

dicocokkan, tidak terdapat puncak MgO maupun NiO pada katalis 

Mg0,95Ni0,05F2. Maka, proses doping Ni dalam MgF2 berhasil 

dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa logam Ni 

menggantikan sebagian logam Mg dalam katalis Mg0,95Ni0,05F2. 

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan laporan dari Zhang 

(2008). Pada penelitian Zhang dkk. (2008) telah disintesis katalis 

ZnNiO dengan metode doping. Hasil dari karakterikasi katalis 

ZnNiO menunjukkan bahwa tidak adanya puncak khas NiO pada 

katalis ZnNiO. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu proses 

doping dapat terlihat dari kemampuan ion Ni (dopant) dalam 

menggantikan sebagian ion Zn dengan baik apabila dapat 

menunjukkan dengan tidak adanya puncak khas NiO yang muncul 

pada difraktogram ZnO sebagai kerangka utama. 

 

4.3   Hasil FTIR pada Katalis Mg0,95Ni0,05F2 

Padatan hasil sintesis sol-gel dengan pengeringan vakum 

dikarakterisasi lebih lanjut dengan spektroskopi inframerah untuk 
mengetahui vibrasi ikatan. Data spektra inframerah dapat 

memberikan informasi gugus fungsi yang ada di dalam katalis 

Mg0,95Ni0,05F2. Pada Gambar 4.5, menunjukkan puncak lebar pada 

bilangan gelombang 3000 hingga 3700 cm-1. Pita serapan tersebut 
merupakan vibrasi gugus fungsi O-H dari H2O yang teradsorpsi 

secara fisis (Xu dkk., 2010). Vibrasi O-H mengindikasikan bahwa 

pada katalis terdapat O-H bridge dan H2O yang teradsorpsi pada 
permukaan katalis. Hal tersebut dapat dikonfirmasi dengan 

munculnya pita serapan pada bilangan gelombang 1640 cm-1 yang 

merupakan serapan H-O-H bending yang berasal dari air yang 

teradsopsi. Menurut Acham dkk. (2014) munculnya pita serapan 
pada daerah 3000-3700 dan 1640 cm-1 disebabkan karena terjadi 

kontak antara katalis dengan uap air yang berasal dari udara.    
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Gambar 4.5 Spektra FTIR Mg0,950Ni0,050F2 (a) sebelum kalsinasi  
        (b) setelah kalsinasi 

 

Katalis MgF2 menunjukkan vibrasi Mg-F yang terdeteksi 
pada bilangan gelombang 457 cm-1 (Prescott, 2005). Puncak pada 

bilangan gelombang tersebut menunjukkan adanya vibrasi tekuk 

F-Mg-F (Lashgari dkk., 2016). Hasil pengamatan FTIR tersebut 

sesuai dengan hasil XRD yang mengindikasikan proses doping 
katalis berjalan dengan baik tanpa terjadi perubahan kerangka 

utama dari MgF2. Pada Gambar 4.5 terdapat perbedaan antara pita 

serapan MgF2 pada bilangan gelombang 457 cm-1 sebelum dan 
sesudah kalsinasi, dimana pita serapan MgF2 lebih tajam 

dibandingkan dengan pita serapan MgF2 sebelum kalsinasi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa persentase ikatan Mg-F dalam 
sampel semakin banyak karena berkurangnya kadar H2O setelah 

kalsinasi.   
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Pada bilangan gelombang 1640 cm-1 merupakan 

karakteristik terhadap vibrasi ulur dan tekukan ikatan O-H dari 

gugus hidroksil pada senyawa hidroksida. Hasil ini seperti yang 
dilaporkan oleh Mokhtar dkk. (2011) pada penelitian mengenai 

sintesis hidrotalsit Mg/Al, dimana puncak serapan bilangan 

gelombang 1640 cm-1 memiliki karakteristik vibrasi ulur dan 
tekukan ikatan O-H dari gugus hidroksil pada lembaran-lembaran 

hidroksida dan molekul-molekul air pada interlayer dalam 

struktur senyawa hidrotalsit Mg/Al. Terdapat perbedaan antara 

pita serapan H-O-H sebelum dan sesudah kalsinasi, dimana pita 
serapan H-O-H memiliki puncak yang lebih tinggi dibandingkan 

pita serapan H-O-H sesudah kalsinasi. Vibrasi pada bilangan 

gelombang 1640 cm-1 memiliki intensitas yang rendah. Hal ini 
disebabkan karena air yang terikat secara fisisorpsi terlepas akibat 

proses kalsinasi.   

Pada Gambar 4.5 terdapat perbedaan antara katalis 
Mg0,95Ni0,05F2 sebelum dan sesudah kalsinasi dimana pada katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 sebelum kalsinasi memiliki pita serapan OH dari 

H2O yang lebih lebar dibandingkan katalis Mg0,95Ni0,05F2 sesudah 

kalsinasi. Hal tersebut menunjukkan hilangnya H2O setelah 
dilakukannya proses kalsinasi. Menurut Adidarma dkk. (2014) 

dengan dilakukannya kalsinasi mengakibatkan puncak-puncak 

karakteristik terhadap vibrasi ulur dan tekukan ikatan O-H 
semakin menghilang dengan adanya penurunan intensitas serapan. 

Menurut Natasha (2019) masih adanya serapan pada bilangan 

gelombang 3000-3700 cm-1 setelah dilakukan kalsinasi 

disebabkan oleh adanya gugus hidroksi dari Mg(OH)2 yang 
terbentuk dari reaksi antara MgO dan H2O.  

 

4.4  Hasil Penentuan Keasaman Katalis Mg0,950Ni0,050F2 

Penentuan keasaman katalis Mg0,95Ni0,05F2 dilakukan 

dengan metode adsorpsi piridin FTIR. Metode ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Murthy dkk. (2004). Penentuan 
sisi asam pada katalis dalam metode ini didasarkan pada interaksi 

antara piridin dan sisi asam pada katalis dimana masing-masing 

sisi asam memberikan puncak vibrasi pada bilangan gelombang 
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tertentu. Hasil penentuan keasaman dengan metode adsorpsi 

piridin-FTIR dari katalis Mg0,95Ni0,05F2 ditampilkan pada Gambar 

4.6. Pada penelitian ini penentuan keasaman katalis Mg0,95Ni0,05F2 
dipindai pada bilangan gelombang 1600-1400 cm-1. Pita serapan 

asam Brønsted dan asam Lewis masing-masing berada pada 

rentang bilangan gelombang 1525-1545 cm-1 dan 1440-1460 cm-1, 
sedangkan pita serapan campuran asam Brønsted-Lewis muncul 

pada bilangan gelombang 1480-1500 cm-1.  

 
 

 

    
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4.6 Spektra inframerah katalis Mg0,950Ni0,050F2 

       setelah adsorpsi piridin 

 

Pada Gambar 4.6 ditampilkan hasil penentuan keasaman 

padatan Mg0,950Ni0,050F2. Sisi asam Lewis memiliki puncak yang 
lebih tinggi dibandingkan sisi asam Brønsted. Hal ini dikarenakan 

adanya doping katalis sehingga terjadi peningkatan sisi asam 

Lewis yang disebabkan oleh semakin banyak logam Ni yang 
terdapat pada kerangka katalis. Pengaruh doping logam terhadap 

keasaman Lewis telah dilaporkan oleh Kemnitz dkk. (2002) pada 

katalis Mg1-xVxF2 dimana semakin tinggi doping vanadium 
keasaman Lewis semakin bertambah. Integrasi luasan dibawah 

spektra Piridin-FTIR Mg0,950Ni0,050F2 dapat membantu dalam 
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penentuan jumlah masing-masing sisi asam dari katalis  

Mg0,950Ni0,050F2, sehingga pada penelitian ini dilakukan analisis 

semi kuantitatif untuk mengetahui besarnya sisi asam dari katalis 
Mg0,950Ni0,050F2. Hasil analisis semi kuantitatif sisi asam dari 

katalis Mg0,950Ni0,050F2 menunjukkan bahwa sisi asam Lewis 

memiliki luasan yang lebih besar dibandingkan sisi asam 
Brønsted dengan nilai masing-masing 0,117 dan 0,047. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa katalis 

Mg0,950Ni0,050F2 memiliki sisi asam Lewis yang lebih dominan 

dibandingkan sisi asam Brønsted. Katalis MgF2 memiliki sisi 
asam lewis dengan luasan lebih rendah dibandingkan sisi asam 

Brønsted dengan nilai masing-masing 0,060 dan 0,149. Hal ini 

menunjukkan bahwa doping logam logam Ni pada katalis MgF2 

memberikan pengaruh pada sisi asam Brønsted dan Lewis.     

 

4.5 Hasil Pengukuran Luas Permukaan Padatan Katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 

Menurut Storck dkk. (1998) salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi aktivitas katalitik dari suatu katalis adalah luas 

permukaan katalis. Luas permukaan katalis didefinisikan sebagai 
luas permukaan suatu padatan persatuan massa material (m2/g) 

(Klobes dkk., 2006). Pada penelitian ini pengukuran luas 

permukaan padatan katalis Mg0,95Ni0,05F2 dilakukan dengan 
metode adsorpsi-desorpsi N2 melalui pendekatan model Brunauer-

Emmett-Teller (BET). Gas nitrogen berfungsi sebagai adsorbat 

yang menutup permukaan padatan sehingga dapat digunakan 

dalam penentuan luas permukaan (McCash, 2007). Gas nitrogen 
dipilih karena gas N2 merupakan gas inert yang relatif murah 

dibandingkan gas lain dan cocok untuk sampel ini, jumlahnya 

melimpah, dan ukuran molekulnya yang kecil sehingga dapat 
mengisi semua jenis ukuran pori. Adanya interaksi molekul 

nitrogen dengan padatan katalis yang berupa ikatan Van der Walls 

dapat digunakan untuk pengukuran luas permukaan. Hasil 
pengukuran luas permukaan spesifik (SBET) katalis Mg0,95Ni0,05F2 

sebesar 12,97 m2/g. Murthy dkk. (2004) melaporkan  bahwa  

selain  luas  permukaan,  volume  pori  juga 
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mempengaruhi kemampuan suatu katalis. Pengukuran volume 

pori dilakukan dengan metode BJH (Bareet-Joiner-Halenda). 

Hasil pengukuran volume pori katalis Mg0,95Ni0,05F2 yaitu sebesar 
0,093 cm3/g. 

 

4.6 Hasil Reaksi Esterifikasi Asam Oleat dan Metanol 

 dengan Katalis Mg0,95Ni0,05F2 

 Hasil sintesis berupa katalis Mg0,95Ni0,05F2 diuji 

kemampuan katalisisnya melalui reaksi esterifikasi pembentukan 

metil oleat dari reaksi antara asam oleat dan metanol. Pada 

penelitian ini dilakukan reaksi esterifikasi asam oleat dengan 

katalis Mg0,95Ni0,05F2, dimana Mg dan Ni pada katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 bertindak sebagai asam lewis yang berperan dalam 

reaksi. Reaksi esterifikasi pada penelitian ini terjadi melalui 

beberapa tahapan yang ditampilkan pada Gambar 4.7. Pada tahap 

(1) terjadi protonasi pada O yang terikat pada karbonil (C=O) 

asam oleat oleh ion hidrogen dari metanol, sehingga diperoleh 

karbokation. Selanjutnya, O bermuatan negatif menyerang 

karbokation pada karbonil asam oleat terjadi pada tahap (2). 

Tahap (3) terjadi tranfer proton pada intermediet yang terbentuk. 

Pada tahap (4) terbentuk muatan positif pada O dan menyebabkan 

terjadinya pelepasan molekul H2O. Tahap akhir (5) metil oleat 

terbentuk dari karbonil melalui desorpsi dari katalis.  
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Gambar 4.7 Mekanisme reaksi esterifikasi asam oleat dan metanol  

           dengan katalis Mg0,95Ni0,05F2 (          ) 

 

 Pada penelitian ini kondisi reaksi esterifikasi pembentukan 

metil oleat dari reaksi antara asam oleat dan metanol dengan 

katalis Mg0,95Ni0,05F2 dilakukan dengan variasi yang akan 

dijelaskan pada optimasi kondisi reaksi esterifikasi asam oleat dan 

metanol menjadi metil oleat.  

 Pada akhir reaksi esterifikasi terdapat cairan dan endapan 

katalis. Katalis dipisahkan dengan cara setrifugasi dan dilanjutkan 

dengan dekantasi. Menurut Nicollete dkk. (2008) titik didih metil 

oleat yaitu 353°C. Filtrat akhir reaksi esterifikasi asam oleat dan 

metanol pada penelitian ini kemungkinan besar berupa produk 

yaitu metil oleat dan H2O. Selain itu dalam fitrat juga terdapat sisa 

asam oleat dan metanol. Diketahui oleh Bahri (2012) titik didih 

metanol sebesar 65°C. Oleh karena itu cairan hasil reaksi yang 

sudah terpisah dari katalis dipanaskan pada suhu 70°C agar sisa 

metanol hilang. Filtrat akhir reaksi diperoleh dari 2 tahap 

pemisahan yaitu  pemisahan katalis dan metanol. Filtrat akhir 
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reaksi diuji lebih lanjut dengan konversi FFA, penentuan panjang 

gelombang maksimum dengan spektrofotometer UV-Vis untuk 

analisis kulitatif metil oleat, uji bau, pH, warna, densitas dan titik 

nyala sesuai standar SNI atupun ASTM. Konversi FFA filtrat 

akhir reaksi diperoleh dari perhitungan dengan persamaan 3.4. 

Sebelum ditentukan konversi FFA pada filtrat akhir reaksi, asam 

oleat diuji kadar FFA sebagai FFA awal. Kadar FFA awal 

dihitung melalui titrasi dengan NaOH 0,098 M dan diperoleh 

kadar FFA awal sebesar 98,96%. Kemudian filtrat akhir reaksi 

dititrasi dengan perhitungan kadar FFA akhir dan konversi FFA.  

 Penentuan panjang gelombang maksimum pada filtrat 

akhir reaksi dilakukan untuk mengetahui serapan maksimum yang 

dibaca oleh spektrofotometer UV-Vis. Pada penelitian ini hal 

pertama yang dilakukan adalah pengenceran 10 kali pada masing-

masing sampel. Pengenceran berfungsi untuk meminimalisir 

kesalahan, karena hukum Lambert Beer berlaku pada larutan 

encer agar larutan dapat ditembus cahaya (Chang, 2005). 

Kemudian larutan sampel yang telah diencerkan dimasukkan 

kedalam kuvet dan diukur panjang gelombang dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada bilangan gelomabng 400-780 nm. 

Pelarut yang digunakan pada penetapan panjang gelombang ini 

adalah metanol, selain sebagai pelarut metanol juga digunakan 

sebagai blanko. Menurut Lin dkk. (2004) warna asam oleat adalah 

kuning pucat atau kuning pudar dan warna metil oleat adalah 

kuning emas sampai kuning-orange. Menurut Cole dkk. (2016), 

warna kuning memiliki panjang gelombang 400-435 nm, dimana 

sinar yang diserap adalah warna ungu kebiruan, sedangkan warna 

kuning-orange memiliki panjang gelombang 435-490 nm dan 

warna yang diserap adalah warna biru. Hasil pengukuran dengan 

spektrofotometer UV-Vis asam oleat didapatkan panjang 

gelombang maksimum pada 420 nm. 
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4.7 Optimasi Kondisi Reaksi Esterifikasi Asam Oleat 

 dengan Metanol menjadi Metil Oleat 

 Jumlah metil oleat yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu suhu, waktu, dan konsentrasi katalis 

terhadap asam oleat (Sumartono dkk., 2017). Berdasarkan hal 

tersebut pada penelitian ini dilakukan optimasi suhu, waktu dan 

konsentrasi katalis terhadap asam oleat untuk mendapatkan 

konversi FFA metil oleat yang tinggi. Optimasi kondisi reaksi 

esterifikasi asam oleat dan metanol menjadi metil oleat dengan 

katalis Mg0,95Ni0,05F2 dilakukan dengan optimasi faktor-faktor 

tersebut.  

 

4.7.1 Optimasi Suhu Reaksi Esterifikasi Asam Oleat dan 

 Metanol menjadi Metil Oleat  

 Langkah awal optimasi reaksi esterifikasi asam oleat dan 

metanol menjadi metil oleat dengan katalis Mg0,95Ni0,05F2 

dilakukan variasi suhu reaksi karena suhu merupakan faktor yang 

paling kuat terhadap hasil reaksi. Suhu yang digunakan untuk 

reaksi esterifikasi yaitu 75, 100, 125, 150, dan 175°C. Variasi 

suhu tersebut merupakan suhu reaksi esterifikasi untuk katalis 

asam padat. Hasil reaksi esterifikasi berupa filtrat akhir reaksi 

pada variasi suhu dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Filtrat akhir reaksi variasi suhu reaksi 
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 Pada variasi suhu dihitung kadar FFA akhir dengan 

persamaan 3.3. Hasil kadar FFA akhir ditampilkan pada Tabel 

4.1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kadar FFA akhir 

semakin menurun seiring dengan kenaikan suhu reaksi yang 

berhubungan dengan semakin tinggi konversi FFA. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Wendi dkk. (2015), dimana kadar FFA akhir 

dari reaksi esterifikasi limbah lemak sapi dan metanol dengan 

katalis CaO semakin menurun seiring dengan kenaikan suhu 

reaksi.  

 

Tabel 4.1 Kadar FFA awal dan akhir dalam variasi suhu reaksi   

no suhu (°C) 
kadar FFA (%) 

awal akhir 

1 75 98,96 52,03 

2 100 98,96 41,51 

3 125 98,96 29,87 

4 150 98,96 22,14 

5 175 98,96 21,58 

  

 Selanjutnya dilakukan perhitungan konversi FFA pada 

filtrat akhir reaksi yang ditampilkan pada Gambar 4.9. Konversi 

FFA pada variasi suhu dilakukan untuk mendapatkan nilai 

konversi FFA tinggi yang selanjutnya digunakan sebagai salah 

satu acuan untuk menentukan suhu optimum reaksi.     
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 Pada Gambar 4.9 menunjukkan bahwa persentase konversi 

FFA semakin meningkat seiring dengan kenaikan suhu sampai 

175°C. Suhu yang lebih tinggi menyebabkan molekul yang 

bereaksi mudah bertumbukan satu sama lain dan energi kinetik 

yang dimiliki oleh molekul pereaksi semakin besar sehingga 

peluang terjadinya reaksi semakin besar (Issariyakul dan Dalay, 

2014). Semakin tinggi suhu, maka metil oleat yang dihasilkan 

dalam reaksi esterifikasi juga semakin meningkat. Hasil pada 

penelitian ini sesuai dengan laporan dari Nascimento dkk. (2011). 

Pada penelitian Nascimento dkk. (2011) melaporkan bahwa reaksi 

esterifikasi asam oleat dan metanol dengan katalis kaolin flint 

Amazon pada suhu 100, 120, 140 dan 160°C diperoleh metil oleat 

yang semakin meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Pada 

penelitian  ini  dapat  ditunjukkan bahwa hasil konversi FFA suhu 
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 Gambar 4.9 Histogram konversi FFA metil oleat terhadap suhu 
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75, 100, 125, 150 dan 175°C yaitu 47,43; 58,05; 70,93; 77,63 dan 

78,18%. Pada suhu 175°C memiliki nilai konversi paling tinggi 

yaitu 78,18%. Namun, dengan tingginya hasil konversi FFA 

belum menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan adalah metil 

oleat, sehingga perlu dilakukan beberapa pengujian untuk 

mengetahui produk yang dihasilkan. Pengujian yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah penentuan panjang gelombang 

maksimum, uji bau, pH, uji warna, uji densitas dan uji titik nyala. 

Menurut Istianingrum dkk. (2008) pajang gelombang maksimum 

untuk metil oleat antara 435-490 nm, sehingga pada penelitian ini 

yang memenuhi panjang gelombang maksimum metil oleat adalah 

472 nm. Hasil penentuan panjang gelombang maksimum untuk 

filtrat akhir reaksi ditunjukkan pada Gambar 4.10.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.10 Panjang gelombang maksimum metil oleat variasi  

                         suhu (     ) asam oleat, 175°C (    ),150°C (     ),125    

                         °C (    ), 100°C (    ) dan 75°C (    ) 
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 Pada Gambar 4.10 terdapat perbedaan antara sampel asam 

oleat murni, sampel variasi suhu 75, 100, 125, 150 dan 175°C. 

Pada perubahan panjang gelombang antara asam oleat dan sampel 

variasi suhu mengindikasikan terjadinya reaksi. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya perubahan warna dari asam oleat 

murni berwarna kuning pucat yang berubah warna setelah reaksi 

menjadi tidak berwarna, keruh, kuning emas, kuning emas dan 

kuning-orange gelap. Perubahan warna pada larutan sampel 

menunjukkan terjadinya reaksi sehingga diperoleh suatu senyawa 

baru (Gandjar dan Rohman, 2008). Pada suhu 75°C diperoleh 

panjang gelombang 430 nm, yang menunjukkan telah terjadi 

reaksi dan terbentuknya senyawa baru yang berbeda dari asam 

oleat. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa metil oleat yang 

dinginkan belum terbentuk karena panjang gelombang yang  

terukur tidak berbeda jauh dengan asam oleat yaitu 420 nm. Pada 

suhu 100, 125 dan 150°C diperoleh panjang gelombang 

maksimum pada 472 nm, yang menunjukkan bahwa senyawa 

yang dihasilkan sama yakni metil oleat. Hal ini sesuai dengan 

range spektrum sinar tampak metil oleat dari warna kuning-

orange yaitu 435-490 nm. Pada suhu 175°C diperoleh panjang 

gelombang maksimum pada 505 nm, yang menunjukkan adanya 

senyawa lain yang bukan metil oleat. Panjang gelombang 

maksimum tersebut diluar range spektrum sinar tampak metil 

oleat. Berdasarkan hasil optimasi suhu dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan metil oleat optimum terjadi pada waktu suhu reaksi 

150°C dengan panjang gelombang maksimum 472 nm. 

 

4.7.2 Optimasi Waktu Reaksi Esterifikasi Asam Oleat dan 

 Metanol menjadi Metil Oleat 

 Tahapan berikutnya adalah optimasi waktu dengan variasi 

selama 30, 60, 90, 120 dan 150 menit. Adapun suhu yang 

digunakan adalah 150°C. Hasil reaksi esterifikasi berupa filtrat 
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akhir reaksi pada variasi waktu dapat dilihat pada Gambar 4.11.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Filtrat akhir reaksi variasi waktu reaksi 

 

 Pada variasi waktu reaksi dihitung kadar FFA akhir 

dengan persamaan 3.3. Hasil kadar FFA akhir ditampilkan pada 

Tabel 4.2. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kadar FFA 

akhir semakin menurun seiring dengan lama waktu reaksi yang 

berhubungan dengan semakin tinggi konversi FFA. Namun, pada 

waktu 150 menit kadar FFA akhir meningkat menjadi 24,88% 

yang menunjukkan bahwa konversi FFA menurun. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa reaksi pembentukan metil oleat telah 

mencapai kesetimbangan pada waktu 120 menit. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Adhani dkk. (2016), dimana kadar FFA akhir 

dari reaksi esterifikasi minyak goreng bekas dan metanol dengan 

katalis zeolit-H semakin menurun seiring dengan lamanya waktu 

reaksi berlangsung. 

 

Tabel 4.2 Kadar FFA awal dan akhir dalam variasi waktu reaksi 

no waktu (menit) 
kadar FFA (%) 

awal akhir 

1 30 98,96 54,23 

2 60 98,96 39,30 

3 90 98,96 34,86 

4 120 98,96 22,14 

5 150 98,96 24,88 
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 Selanjutnya dilakukan perhitungan konversi FFA pada 

filtrat akhir seperti pada faktor suhu reaksi yang ditampilkan pada 

Gambar 4.12. Konversi FFA pada variasi waktu dilakukan untuk 

mendapatkan nilai konversi FFA tinggi yang selanjutnya 

digunakan sebagai salah satu acuan untuk menentukan waktu 

reaksi optimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Histogram konversi FFA metil oleat terhadap  

                            waktu reaksi 

 

 Pada Gambar 4.12 menunjukkan bahwa persentase 

konversi FFA semakin meningkat seiring dengan lama waktu 

reaksi berlangsung sampai 120 menit. Hal ini terjadi karena 

semakin lama waktu reaksi maka kontak antara bahan baku dalam 

reaksi esterifikasi metil oleat dari asam oleat dan metanol akan 

semakin lama dan memberikan peluang bahan baku terkonversi 

menjadi metil oleat sehingga diperoleh nilai konversi yang 

semakin besar. Menurut Ortiz dkk. (2011) jika kesetimbangan 
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reaksi sudah tercapai maka dengan bertambahnya waktu reaksi 

tidak meningkatkan hasil reaksi. Pada penelitian ini hasil metil 

oleat terbanyak diperoleh pada waktu 120 menit dengan rasio 

molar asam oleat:metanol = 1:30 sebesar 77,63%. Pada waktu 150 

menit menyebabkan kadar FFA menurun menjadi 74,85%. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Zhang dkk. 

(2017) yang telah melakukan reaksi esterifikasi asam oleat dan 

metanol dengan katalis Cu-Na (Tembaga (II)-Natrium Alginat) 

diperoleh konversi sebesar 65% selama 1 jam dan konversi 

meningkat menjadi 75% selama 2 jam. Pada penelitian ini 

pembentukan metil oleat terjadi pada setiap variasi waktu dengan 

urutan dari konversi FFA terbesar hingga terkecil yaitu 120 > 

150> 90> 60> 30 menit.  

 Pada variasi waktu diukur panjang gelombang masing-

masing yaitu 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Hasil pengukuran 

panjang gelombang ditampilkan pada Gambar 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.13 Panjang gelombang maksimum filtrat akhir reaksi 

                        variasi waktu (    ) asam oleat, 150 menit (     ),120 

                        menit (     ), 90 menit (     ), 60 menit (      ) dan 30    
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 Pada Gambar 4.13 dapat ditunjukkan bahwa variasi waktu 

30, 60, 90, 120 dan 150 menit memiliki panjang gelombang 472 

nm. Hal tersebut menunjukkan bahwa filtrat akhir reaksi variasi 

waktu telah memenuhi range dari spektrum sinar tampak metil 

oleat yaitu 435-490 nm. Adanya perbedaan absorbansi pada 

masing-masing sampel menunjukkan bahwa konsentrasi dari 

masing-masing sampel berbeda dan semakin lama waktu reaksi 

esterfikasi asam oleat dan metanol dengan katalis Mg0,95Ni0,05F2 

berlangsung tingkat kepekatan sampel akan semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil optimasi waktu dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan metil oleat optimum terjadi dengan waktu reaksi 

selama 120 menit dan panjang gelombang maksimum 472 nm. 

 

4.7.3 Optimasi Konsentrasi Katalis Reaksi Esterifikasi 

 Asam Oleat dan Metanol menjadi Metil Oleat  

 Tahapan selanjutnya adalah optimasi konsentrasi katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 pada konversi asam oleat dan metanol menjadi 

metil oleat. Variasi konsentrasi katalis yang digunakan yaitu 2, 4, 

6, 8 dan 10% terhadap asam oleat. Hasil reaksi esterifikasi berupa 

filtrat akhir reaksi pada variasi waktu dapat dilihat pada Gambar 

4.14.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Filtrat akhir reaksi variasi konsentrasi katalis 

                            terhadap asam oleat  
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 Seperti halnya variasi suhu dan waktu, pada variasi 

konsentrasi katalis terhadap asam oleat juga dilakukan hal yang 

sama. Hasil kadar FFA awal dan akhir reaksi ditampilkan pada 

Tabel 4.3. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kadar FFA 

akhir semakin menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi 

katalis terhadap asam oleat 2, 4 dan 6% yang berhubungan 

dengan semakin tinggi konversi FFA. Namun, pada variasi 

konsentrasi katalis terhadap asam oleat 8 dan 10% kadar FFA 

akhir mengalami kenaikan, sehingga konversi FFA yang 

dihasilkan mengalami penuruan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Usman dkk. (2009), dimana kadar FFA akhir dari reaksi 

esterifikasi limbah kelapa sawit dan metanol dengan katalis 

Al2(SO4)3 14H2O semakin menurun seiring dengan bertambahnya 

konsentrasi katalis.    

 

Tabel 4.3 Kadar FFA awal dan akhir reaksi dalam variasi  

 konsentrasi katalis terhadap asam oleat   

no 
konsentrasi katalis 

terhadap asam oleat (%) 

kadar FFA (%) 

awal akhir 

1 2 98,96 41,51 

2 4 98,96 22,69 

3 6 98,96 22,14 

4 8 98,96 24,90 

5 10 98,96 27,66 

    

 Selanjutnya dilakukan perhitungan konversi FFA pada 

filtrat akhir reaksi yang hasilnya ditampilkan pada Gambar 4.15. 

Konversi FFA pada variasi konsentrasi katalis terhadap asam 

oleat dilakukan untuk mengetahui konsentrasi katalis yang 

menghasilkan nilai konversi FFA tinggi yang selanjutnya 

digunakan sebagai salah satu acuan untuk menentukan 

konsentrasi katalis terhadap asam oleat yang optimum. 
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 Gambar 4.15 menunjukkan bahwa pembentukan metil oleat 

terjadi pada tiap variasi konsentrasi katalis terhadap asam oleat. 

Hal ini dikonfirmasi dengan meningkatnya konversi FFA metil 

oleat seiring dengan bertambahnya jumlah konsentrasi katalis 

terhadap asam oleat dari 2, 4 dan 6%. Namun, peningkatan 

konversi FFA pada konsentrasi katalis terhadap asam oleat 4 dan 

6% tidak terlalu tinggi yaitu dari 77,07 dan 77,63%. Menurut 

Jermy dan Pandurangan (2006), hal tersebut terjadi karena sifat 

hidrofobik dari metanol akan berkurang dengan meningkatnya 

jumlah katalis yang digunakan dalam reaksi. Pada konsentrasi 

katalis terhadap asam oleat 8 dan 10% terjadi penurunan konversi 

FFA. Hal tersebut diakibatkan oleh fasa aktif katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 semakin berkurang, sehingga kemungkinan 

terjadinya reaksi antara asam oleat dan metanol semakin  
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    Gambar 4.15 Histogram konversi FFA metil oleat terhadap 

                          konsentrasi katalis Mg0,95Ni0,05F2 terhadap  

                          asam oleat 
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berkurang. Pada penelitian Isalmi dkk. (2016) telah melakukan 

reaksi esterifikasi minyak jelantah dengan metanol pada suhu 

150°C selama 2 jam dengan konsentrasi katalis terhadap minyak 

jelantah 2, 3, 4, 5, dan 6%. Hasil reaksi esterifikasi menunjukkan 

bahwa pada konsentrasi katalis Ni/γ-Al2O3 terhadap minyak 

jelantah 6% yang digunakan konversi FFA turun.    

 Pada variasi konsentrasi katalis terhadap asam oleat diukur 

panjang gelombang masing-masing yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10%. 

Hasil pengukuran panjang gelombang ditampilkan pada Gambar 

4.16.   
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 Gambar 4.16 Panjang gelombang maksimum filtrat akhir reaksi 

                       variasi konsentrasi katalis terhadap asam oleat (   ) 

                       asam oleat, (     ) 10%, (       ) 8%, (      ) 6%, (       )  
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66  

 

 Pada Gambar 4.16 dapat ditunjukkan variasi konsentrasi 

katalis terhadap asam oleat 2, 4, 6, 8, dan 10% memiliki panjang  

gelombang 472 nm. Hal tersebut menunjukkan bahwa filtrat akhir 

reaksi variasi konsentrasi katalis terhadap asam oleat telah 

memenuhi range dari spektrum sinar tampak metil oleat yaitu 

435-490 nm. Perbedaan absorbansi pada panjang gelombang 472 

nm dari masing-masing sampel menunjukkan bahwa konsentrasi 

dari masing-masing sampel berbeda dan semakin banyak 

konsentrasi katalis terhadap asam oleat yang digunakan pada 

reaksi esterfikasi asam oleat dan metanol dengan katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 maka tingkat kepekatan sampel akan semakin 

tinggi. Berdasarkan hasil optimasi konsentrasi katalis terhadap 

asam oleat dapat disimpulkan bahwa pembentukan metil oleat 

optimum terjadi pada konsentrasi katalis 6% terhadap asam oleat 

dengan konversi FFA sebesar 77,63% dan panjang gelombang 

maksimum 472 nm.   

 

4.8 Analisis Karakteristik Metil Oleat  

4.8.1 Uji Bau Metil Oleat  

 Uji bau metil oleat dari hasil reaksi esterifikasi asam oleat 

dan metanol dengan katalis Mg0,95Ni0,05F2 pada variasi suhu 

75, 100, 125, 150 dan 175°C dilakukan untuk mengetahui produk 

yang dihasilkan. Menurut Guler (2005) asam oleat memiliki bau 

ringan. Pada penelitian ini uji bau asam oleat murni menunjukkan 

bahwa asam oleat murni memiliki bau ringan mendekati tidak 

berbau dan memiliki pH 5. Pada uji bau filtrat hasil reaksi variasi 

suhu 75, 100, 125 dan 150°C memiliki bau khas harum ringan. 

Hal tersebut sesuai dengan bau metil oleat pada penelitian 

Marlina dan Ramdan (2017) dimana bau atau aroma metil oleat 

memiliki bau yang khas (normal) dan tidak tengik. Pada suhu 

175°C filtrat hasil reaksi memiliki bau khas harum menyengat dan 

lumayan tengik. Hasil ini dikonfirmasi dengan pengamatan 



 

 

67 

spektrofotometer UV-Vis dengan adanya puncak lain pada 

panjang gelombang maksimum 505 nm yang diduga bukan 

merupakan metil oleat. Metil oleat pada penelitian ini diukur pH 

masing-masing variasi, dimana pH suhu 75, 100, 125, 150 dan 

175°C memiliki pH 6 yang ditampilkan pada Gambar 4.9. Hal 

tersebut telah memenuhi nilai standar biodiesel berdasarkan SNI 

04-7182 pada range 6-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Hasil pengamatan pH variasi suhu reaksi 

 

 Hasil uji bau filtrat hasil reaksi dilakukan pada variasi 

waktu 30, 60, 90, 120, dan 150 menit menunjukkan bahwa 

memiliki bau khas harum ringan dan tidak tengik. Metil oleat 

pada penelitian ini diukur pH masing-masing variasi, dimana pH 

variasi waktu 30, 60, 90, 120 dan 150 menit memiliki pH 6 yang 

ditampilkan pada Gambar 4.13. Hasil uji bau filtrat hasil reaksi 

pada variasi waktu 30, 60, 90, 120 dan 150 menit telah memenuhi 

nilai standar biodiesel berdasarkan SNI 04-7182 pada range 6-8.  
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Gambar 4.18 Hasil pengamatan pH variasi waktu reaksi 

 

 Hasil uji bau filtrat hasil reaksi dilakukan pada variasi 

konsentrasi katalis Mg0,95Ni0,05F2 2, 4, 6, 8 dan 10% terhadap asam 

oleat menunjukkan bahwa memiliki bau khas harum ringan dan 

tidak tengik. Metil oleat pada penelitian ini diukur pH masing-

masing variasi, dimana pH variasi konsentrasi katalis terhadap 

asam oleat 2, 4, 6, 8 dan 10% memiliki pH 6 yang ditampilkan 

pada Gambar 4.14. Hal tersebut telah memenuhi nilai standar 

biodiesel berdasarkan SNI 04-7182 pada range 6-8. Hasil 

pengujian bau dan pH belum dapat memastikan hasil yang 

terbentuk adalah metil oleat, oleh karena itu dilakukan uji warna, 

uji densitas, dan uji titik nyala. 
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Gambar 4.19 Hasil pengamatan pH variasi konsentrasi katalis      

           terhadap asam oleat 

 

4.8.2 Uji Warna Metil Oleat 

 Warna merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 

perubahan mutu metil oleat. Pengujian warna metil oleat dengan 

alat spektrofotometer visible. Pengujian warna metil oleat pada 

penelitian ini diadopsi dari penelitian Effriandi dkk (2015). 

Langkah pertama pada pengujian warna dilakukan dengan 

dimasukkan sampel dalam kuvet, lalu memakai air demineralta 

dan diukur pada bilangan gelombang 400-780 nm. Pada uji warna 

sampel yang diuji tidak dilakukan pengenceran. Hasil dari 

pengujian warna metil oleat yang dilakukan tidak memiliki 

satuan. Hasil yang ditunjukkan dari spektrofotometer visible 

merupakan hasil absorbsi suatu materi terhadap cahaya yang 

dilewatkan dari materi tersebut. Nilai yang tertera pada hasil 

analisis tersebut merupakan hasil analisis warna larutan sampel 

dibandingkan dengan salah satu warna larutan standar metil oleat 

dari penelitian Aziz (2011). Hasil pengujian warna pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4.  
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Tabel 4.4 Hasil uji warna metil oleat 

variasi suhu reaksi  variasi waktu reaksi 

variasi konsentrasi 

katalis terhadap asam 

oleat 

suhu 

(°C)  
absorbansi 

waktu 

(menit) 
absorbansi 

katalis 

(%) 
absorbansi 

75 2,873 30 3,251 2 3,187 

100 3,081 60 3,389 4 3,497 

125  3,272 90 3,463 6 3,586 

150  3,586 120 3,586 8 3,573 

175 3,748 150 3,513 10 3,502 

Absorbansi Standar metil oleat = 3 

ASTM D 1500 = 5 (maksimum) 

 

 Hasil pada pengujian warna metil oleat variasi suhu, 

waktu, dan konsentrasi katalis terhadap asam oleat telah 

memenuhi standar ASTM D1500. Hasil yang ditampilkan pada 

Tabel 4.4 menunjukkan terjadinya kenaikan dan penurunan 

absorbansi dari masing-masing sampel. Hal tersebut dikarenakan 

adanya pengaruh dari konsentrasi metil oleat yang membuat 

warna dari metil oleat semakin pudar atau semakin pekat.   

 

4.8.3 Uji Densitas Metil Oleat  

 Karakteristik lain untuk metil oleat yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah densitas. Densitas menunjukkan 

perbandingan massa persatuan volume, karakteristik ini berkaitan 

dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel 

persatuan volume bahan bakar (Choi dan Reitz, 1999). Uji 

densitas dapat diukur dengan piknometer yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.2.  
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 Hasil uji densitas metil oleat hasil reaksi dengan katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 pada suhu 75, 100, 125, 150 dan 175°C ditampilkan 

pada tabel 4.5. Densitas metil oleat dengan suhu 100, 125, 150 

dan 175°C pada penelitian ini telah memenuhi nilai standar 

biodiesel berdasarkan ASTM D 6751 dengan range 0,860-0,900 

g/cm3 dan SNI 04-7182 pada range 0,850-0,900 g/cm3. Pada suhu 

75°C densitas metil oleat tidak memenuhi standar ASTM D 6751 

dan SNI 04-7182. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan masih 

adanya metanol yang tercampur dalam biodiesel yang dihasilkan. 

Metil oleat yang diperoleh dengan katalis Mg0,95Ni0,05F2 memiliki 

densitas 0,8821 g/cm3 yang hampir sama dengan metil oleat yang 

telah disintesis dengan katalis HPW/Zeolit (Heru dkk., 2008). 

 

Tabel 4.5 Densitas metil oleat  

variasi suhu reaksi   
variasi waktu 

sampel (menit) 

variasi konsentrasi 

katalis terhadap 

asam oleat 

suhu 

(°C)  

densitas 

(g/cm3) 

menit 

(menit) 

densitas 

(g/cm3) 

katalis 

(%) 

densitas 

(g/cm3) 

75 0,8438 30 0,8618 2 0,8646 

100 0,8601 60 0,8638 4 0,8724 

125  0,8701 90 0,8713 6 0,8739 

150  0,8739 120 0,8739 8 0,8786 

175 0,8821 150 0,8765 10 0.8856 

SNI 04-7182 = 0,850 - 0,900 (g/cm3) 

ASTM D 6751 = 0,860 - 0,900 (g/cm3) 

 

 Pada variasi waktu 30, 60, 90, 120, dan 150 menit filtrat 

hasil reaksi esterifikasi memiliki nilai densitas metil oleat pada 

daerah nilai standar biodiesel berdasarkan ASTM D 6751 dengan 

range 0,860-0,900 g/cm3 dan SNI 04-7182 pada range 0,850- 
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0,900 g/cm3. Pada filtrat hasil reaksi dengan variasi konsentrasi 

katalis terhadap asam oleat 2, 4, 6, 8, dan 10% nilai densitas metil 

oleat juga telah memenuhi standar biodiesel berdasarkan ASTM 

D 6751 dan SNI 04-7182. Berdasarkan hasil uji densitas filtrat 

hasil reaksi esterifikasi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian 

ini nilai densitas metil oleat pada variasi suhu 100, 125, 150 dan 

175°C, waktu 30, 60, 90, 120 dan 150 menit, dan variasi 

konsentrasi katalis terhadap asam oleat 2, 4, 6, 8 dan 10% telah 

memenuhi standar ASTM D 6751 dan SNI 04-7182.  

   

4.8.4 Uji Titik Nyala Metil Oleat  

 Titik nyala (flash point) merupakan suhu terendah dari 

bahan bakar minyak yang dapat terbakar apabila permukaan 

minyak tersebut didekatkan dengan api (Siswani, 2012). 

Pengujian titik nyala dilakukan seperti pada Gambar 3.3. 

  Hasil uji titik nyala metil oleat hasil reaksi dengan katalis 

Mg0,95Ni0,05F2 ditampilkan pada tabel 4.6. Hasil uji titik nyala 

metil oleat pada suhu 100, 125, 150 dan 175°C telah memenuhi 

nilai standar biodiesel berdasarkan SNI 7182:2015 dengan nilai 

minimal 100°C. Pada suhu 75°C titik nyala tidak memenuhi 

standar SNI 7182:2015. Hal tersebut terjadi karena metil oleat 

pada suhu 75°C memiliki volatilitas yang lebih tinggi sebab masih 

adanya sisa metanol pada biodiesel (Setiawati, 2012). 
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Tabel 4.6 Hasil uji titik nyala metil oleat  

variasi suhu 

reaksi  
variasi waktu reaksi 

variasi konsentrasi 

katalis terhadap 

asam oleat 

suhu 

(°C)  

titik nyala 

(°C) 

waktu 

(menit) 

titik nyala 

(°C) 

katalis 

(%) 

titik nyala 

(°C) 

75 96 30 101 2 102 

100 100 60 102 4 103 

125  103 90 103 6 104 

150  104 120 104 8 105 

175 104 150 104 10 106 

SNI 04-7182 = 100°C 

 

 Pada variasi waktu dan konsentrasi katalis terhadap asam 

oleat reaksi esterifikasi hasil titik nyala metil oleat telah 

memenuhi standar SNI 04-7182 dengan nilai minimal 100°C. 

Berdasarkan hasil uji titik nyala filtrat hasil reaksi esterifikasi 

dapat disimpulkan bahwa dari uji titik nyala metil oleat pada 

semua variasi telah memenuhi standar SNI 04-7182. Akan tetapi 

untuk suhu 175°C meskipun memenuhi standar SNI 04-7182, 

namun produknya bukan metil oleat. Hal ini dikonfirmasi dari 

panjang gelombang maksimum pada suhu reaksi 175°C sebesar  

505 nm.       

 

4.9 Kondisi Optimum Reaksi Esterifikasi Asam Oleat dan 

 Metanol dengan Katalis Mg0,95Ni0,05F2    

 Kondisi optimum yang diperoleh dari pengamatan 
optimasi adalah kondisi reaksi pada suhu 150°C, konsentrasi 

katalis Mg0,95Ni0,05F2 terhadap asam oleat 6% dan waktu reaksi 

selama 120 menit. Hasil pengujian karakteristik metil oleat pada 

kondisi optimum menunjukkan bahwa produk hasil reaksi 
esterifikasi asam oleat dan metanol dengan katalis Mg0,95Ni0,05F2  
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berupa metil oleat. Persentase konversi FFA metil oleat yaitu 

77,63%. Panjang gelombang maksimum metil oleat yaitu 472 nm. 

Hasil pengujian karakteristik metil oleat sesuai dengan standar 
SNI 7182:2015 dan ASTM D 6751 yaitu uji bau berupa bau 

harum khas ringan dan tidak tengik dengan pH = 6, uji warna = 

3,586, uji densitas = 0,8739 g/cm3, dan uji titik nyala = 104°C.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

 Pada Penelitian ini telah disintesis katalis Mg0,95Ni0,05F2 

dengan metode sol gel. Hasil karakterisasi XRD dan FTIR 

menunjukan bahwa proses doping logam Ni pada katalis MgF2 

terjadi tanpa perubahan struktur utama katalis MgF2. Hasil uji 

keasaman menunjukan bahwa katalis Mg0,95Ni0,05F2 memiliki sisi 

asam Lewis dan asam Brønsted, dimana sisi asam Lewis lebih 

dominan dibandingkan asam Brønsted. Katalis Mg0,95Ni0,05F2 

memiliki luas permukaan dan volume pori masing-masing sebesar 

12,97 m2/g dan 0,093 cm3/g.  

 Hasil optimasi uji katalisis melalui reaksi esterifikasi asam 

oleat dan metanol dengan katalis menunjukkan Mg0,95Ni0,05F2 

berperan dengan baik. Kondisi optimum pembentukan metil oleat 

terjadi pada pada suhu 150°C dengan konsentrasi katalis terhadap 

asam oleat 6% selama 120 menit dengan konversi FFA sebesar 

77,63%. Karakteristik metil oleat sesuai dengan standar ASTM D 

6751 dan SNI 7182:2015, dimana densitas metil oleat yaitu 

0,8739 g/cm3, titik nyala = 104°C, bau metil oleat harum khas 

ringan dan tidak tengik, pH = 6 dan warna = 3,586.  

 

5.2 Saran 

 Saran untuk penelitian selanjutnya dilakukan uji GC (Gas 

Chromatography) untuk mengetahui senyawa yang ada di dalam 

metil oleat dan pengaruh pengadukan dengan magnetic stirrer 

pada reaksi.  

 

 

 

https://www.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/bronsted-lowry-acid-base-theory
https://www.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/bronsted-lowry-acid-base-theory
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“ Halaman Sengaja Dikosongkan ” 
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LAMPIRAN A 

SKEMA KERJA 

 

1. Sintesis katalis Mg0,95Ni0,05F2 

 

Ni(CH3COO)2 4H2O (s) metanol (l) 

-diaduk 

larutan Ni2+ 
(met) 

 Mg turning(s)  metanol (l) 

 MgO(CH3)2(met) 

 
-direflux pada suhu 60 °C 

larutan Ni2+ 
(met) 

-diaduk 

 emulsi hijau  HF (aq) 

-diaduk 

sol 

-diaduk 

hidrogel 
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-dikarakterisasi  

padatan 

-dikarakterisasi struktur kristalnya 

tidak ya uji katalisis 

-ikatan kimia 

-keasaman 

-luas permukaan 

-diperam pada suhu ruang 

data 

gel stabil dan filtrat 

-didekantasi 

gel 

hidrogel 

filtrat 

gel kering 

-divakum pada suhu 100 °C 

-digerus 

-dikalsinasi pada suhu 375 °C 

 

metanol (l) + asam oleat 

(l) 

hasil reaksi 

λmaks 

-pH 

-bau 

-warna 

-densitas 

-titik nyala 

-dipindai dengan 

 spektrofotometer  

 UV-Vis 

-diuji 

data 

https://en.wiktionary.org/wiki/?
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2. Optimasi kondisi reaksi esterifikasi asam oleat dan 

 metanol menjadi metil oleat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Suhu   = 75, 100, 125, 150, dan 175°C 

2. Waktu reaksi  = 30, 60, 90, 120, dan 150 menit 

3. Konsentrasi katalis = 2, 4, 6, 8, dan 10% 

asam oleat (l) metanol (l) 

campuran 1 

- direaksikan pada variasi (1, 2, 3)*  

  dan pengadukan 600 rpm  

filtrat residu 

- dimasukkan dalam autoklaf  

hasil 

- disentrifugasi  

- didekantasi  

- dipanaskan pada suhu 70°C 

filtrat akhir reaksi 

-dipindai dengan 

 spektrofotometer  

λmaks 

-diuji 

-pH 

-bau 

-warna 

-densitas 

-titik nyala 

data 

* 

https://en.wiktionary.org/wiki/?
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LAMPIRAN B 

Database JCPDS-International Centre of Diffraction Data 

PCPDFWIN 2001 

 

1. MgF2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NiO 
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LAMPIRAN C  

Luas Permukaan (SBET) 

 

1. Hasil pengukuran luas permukaan (SBET) 

Mg0,950Ni0,050F2 
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LAMPIRAN D 

Perhitungan Hasil Uji Katalisis  

 

1. Perhitungan standarisasi NaOH 

a. Perhitungan massa NaOH 0,1 N  

  

 

 

 

 

 

 

b. Perhitungan massa H2C2O4   2H2O4 0,1 N  

   

 

 

 

 

 

 

 

Volume NaOH yang dibutuhkan rata-rata = 5,1 mL  

  

 

 

 

 

2. Perhitungan reaksi esterifikasi asam oleat  

 Diketahui: - perbandingan asam oleat dan metanol = 1:30 
                   - massa asam oleat = 2 gram  

                   - katalis = 2, 4, 6, 8 dan 10% massa asam oleat 

 Ditanya : massa katalis dan volume metanol yang   

                        dibutuhkan 
 

 Dijawab: 

► Massa katalis yang digunakan : 

 gram 1  NaOH Massa

1  
mL 250

mL 1000

g/mol 40

NaOH massa
 N 0,1

basa  valensi
larutan volume

mL 1000

NaOHMr 

NaOH massa
  N







 gram 0,63  O2HOCH massa

2
mL 100

mL 1000

g/mol 126

O2HOCH massa
  N 0,1

basa  valensi
larutan volume

mL 1000

O2HOCHMr 

O2HOCH massa
  N

2422

2422

2422

2422















N 0,098                N

 N 0,1  mL 5  N  mL 5,1

N  V  N V

NaOH

NaOH

O2HOCHO2HOCHNaOHNaOH 24222422
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1.Katalis 6%  

 

 

► Mol asam oleat   

► Volume asam oleat  

► Mol metanol  

  

 

► Massa metanol  

 

 

► Volume metanol  

 

3. Perhitungan konversi FFA 

a. Kadar FFA awal  

 

   

   

    

    

    

   

 

  

 

 

 

 

 

mol 0,212 

 30  mol 0,0078 

30 oleat   asam mol







gram 1,2  gram 2 
100

6
  katalis Massa 

mol 0,00708  
g/mol 282,46

gram 2
 

Mr

massa


gram 6,797 

 g/mol 32  mol 0,212 

metanolMr   metanol mol







mL 2,2  
g/mL 0,895

gram 2
 

oleat asam 

massa




mL 8,6  
g/mL 0,79

gram 6,797
 

metanol 

massa




99,49% FFA Kadar 

100% 
1000  0,5008

282,47  18 0,098
 FFA Kadar 

100% 
1000 oleat  asam Massa

oleat asamMr   V  N
 FFA Kadar NaOHNaOH















98,97% FFA Kadar 

100% 
1000  0,5005

282,47  18 0,098
 FFA Kadar 

100% 
1000 oleat  asam Massa

oleat asamMr   V  N
 FFA Kadar NaOHNaOH
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Kadar FFA awal (%) 

percobaan 
NNaOH 

(N) 

VNaOH  

(mL) 

Mr asam 

oleat 
(g/mL) 

massa 

sampel 
(g) 

kadar 

FFA 
(%) 

1 0,098 18 282,46 5,008 99,49 

2 0,098 17,8 282,46 5,005 98,97 

Rata-rata 98,96 

 

b. Kadar FFA akhir  

- variasi suhu :  

  1. Suhu 150°C 
  

 

 

 
 

 

 

- variasi waktu :  

   1. 120 menit 

 
 

 

 

 
 

 

- variasi konsentrasi katalis terhadap asam oleat : 
    1. Konsentrasi 6%  

 

 

 
 

 

 

 

22,14% FFA Kadar 

100% 
1000  0,5001

282,47  4 0,098
 FFA Kadar 

100% 
1000 oleat  asam Massa

oleat asamMr   V  N
 FFA Kadar NaOHNaOH















22,14% FFA Kadar 

100% 
1000  0,5001

282,47  4 0,098
 FFA Kadar 

100% 
1000 oleat  asam Massa

oleat asamMr   V  N
 FFA Kadar NaOHNaOH















22,14% FFA Kadar 

100% 
1000  0,5001

282,47  4 0,098
 FFA Kadar 

100% 
1000 oleat  asam Massa

oleat asamMr   V  N
 FFA Kadar NaOHNaOH
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c. Konversi FFA  

- variasi suhu :  

  1. Suhu 150°C 
  

 

 
 

 

 

 

- variasi waktu :  

   1. 120 menit 

 
 

 

 
 

 

 

- variasi konsentrasi katalis terhadap asam oleat : 
    1. Konsentrasi 6% 

 

 
 

 

 

 
 

  

  
 

 

 
 

 

 

77,63% FFA  Konversi

100% 
98,96

22,14 96,98
 FFA  Konversi

100% 
FFA

FFA - FFA
 FFA  Konversi

awal

akhirawal










77,63% FFA 

100% 
98,96

22,14 96,98
 FFA  Konversi

100% 
FFA

FFA - FFA
 FFA  Konversi

awal

akhirawal










77,63% FFA  Konversi

100% 
98,96

22,14 96,98
 FFA  Konversi

100% 
FFA

FFA - FFA
 FFA  Konversi

awal

akhirawal
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“ Halaman Sengaja Dikosongkan ” 
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