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ABSTRAK 
 

 

PENELITIAN  TEKNOLOGI  PROSES  PENGOLAHAN  MINUMAN  REBUNG  TABAH  
(Gigantocholoa nigrociliata) 

 
Syamsixman 

Balai Besar Kimia dan Kemasan, Pekayon – Pasar Rebo, Jakarta  12950.   
E-mail: syamsixman@yahoo.com 

 
Penelitian teknologi proses pengolahan minuman rebung telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan kondisi proses pengolahan yang mampu menghasilkan minuman rebung bermutu dan aman 
dikonsumsi. Penelitian dilakukan dua tahap.  Berbagai  pengaruh faktor blanching dan penggunaan CMC 
dilakukan pada penelitian pendahuluan. Faktor blanching  meliputi  jenis media perendam/perebus (air dan air 
garam 3%), suhu blanching (suhu kamar, 80 oC, dan 100 oC)  dan waktu blanching (0, 1, dan 2 jam), sehingga 
jumlah blanching yang dilakukan sebanyak 13 perlakuan. Sedangkan pengaruh faktor penggunaan CMC hanya 
meliputi konsentrasi sebanyak 5 perlakuan (0,0%; 0,01%; 0,02%; 0,03% dan 0,04%). Pada tahap ini pengujian 
dilakukan secara visual terhadap kestabilan dan rasa getir minuman serta secara kimia terhadap air, karbohidrat, 
serat pangan, asam sianida, gula, dan kalium rebung segar. Sedangkan pengujian pada penelitian lanjutan 
dilakukan secara kimia terhadap serat pangan, pH, kadar gula, kalium, asam sianida dan secara mikrobiologi 
terhadap total mikroba serta organoleptik terhadap kestabilan, rasa, dan aroma. Penelitian pendahuluan 
menghasilkan  perlakuan yang paling berpengaruh dalam menentukan mutu dan keamanan minuman rebung 
adalah waktu blanching dengan cara perebusan dalam larutan garam 3% selama 15, 30, 45, dan 60 menit serta 
penggunaan konsentrasi CMC yang baik yaitu sebesar 0,02%, yang akan diterapkan sebagai perlakuan percobaan 
pada penelitian lanjutan. Hasil penelitian lanjutan menunjukan bahwa perlakuan blanching dengan perebusan di 
dalam air garam 3% pada suhu 90-100 oC selama 60 menit yang menggunakan konsentrasi CMC sebesar 0,02% 
merupakan cara pengolahan minuman rebung terbaik. Minuman rebung yang dihasilkan telah aman dikonsumsi, 
karena hanya mengandung kadar sianida rendah (43,88 mg/kg) yang memenuhi standar keamanan pangan 
bersianida oleh FAO (50 mg/kg). Selain itu juga bermutu baik, karena sistem dispersinya yang stabil dengan nilai 
kesukaan sebesar 3,4 skala hedonik (sangat disukai), mengandung serat pangan sebesar 0,85% (b/b),  kalium yang 
tinggi (438,20 ppm), gula sebesar 15%, total mikroba kecil (75 koloni/g) yang memenuhi SNI sari buah (200 
koloni/g) dan pH yang aman sebesar 3,3. Minuman rebung tersebut juga mempunyai rasa dan warna yang sangat 
disukai dengan skala hedonik masing-masing sebesar 3,2 dan 3,3. 
 

Kata Kunci: Asam sianida, blanching, kalium, minuman, rebung, serat pangan 
 

 

PRODUKSI BIODIESEL DARI MINYAK BIJI JARAK (Jatropha curcas) DENGAN 
MENGGUNAKAN KATALIS KALIUM HIDROKSIDA (KOH) 

 
Kasturi*, Medyan Riza, dan Muhamad Dani Supardan 

Magister Teknik Kimia – Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh 2311 
*E-mail: kas_ragil@yahoo.com 

 
Saat ini penggunaan bahan bakar sebagai sumber energi utama masih menggunakan minyak bumi yang 
merupakan bahan bakar dari fosil yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan akan bahan ini semakin meningkat, 
seiring dengan penggunaannya di bidang industri dan transportasi, sehingga mendorong diperlukannya sumber 
energi alternatif baru. Penelitian ini bertujuan memperoleh kondisi operasi yang terbaik untuk menghasilkan 
biodiesel melalui proses transesterifikasi minyak biji jarak pagar dengan mengunakan katalis KOH 3%. Proses 
produksi biodiesel dilakukan pada temperatur proses 30, 40, 50, 60, dan 70°C serta kecepatan putaran pengaduk 
200, 300, dan 400 rpm dengan komposisi rasio mol minyak jarak dengan metanol ialah 1:12, 1:14, 1:16. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa semakin besar rasio percampuran minyak jarak dan metanol maka semakin besar 
pula produk biodiesel yang dihasilkan. Sementara untuk kondisi operasi kecepatan pengaduk semakin cepat 
kecepatan pengaduk juga di peroleh massa biodiesel semakin besar. Sementara untuk kondisi temperatur operasi 
terbaik diperoleh pada kondisi temperatur 60oC. Hasil analisis terbaik untuk massa jenis, viskositas, bilangan asam 
dan titik nyala masing-masing adalah 846 kg/m3, 5 cSt, 0,67 mg KOH/gr  dan 35 oC. 
 

Kata Kunci: Katalis, minyak jarak pagar, sifat fisis,  transesterifikasi 
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RANCANG BANGUN  PERALATAN IODISASI GARAM PORTABEL  
MENGGUNAKAN SISTEM SEMI OTOMATIS 

 

 
Mahlinda*, dan Lancy Maurina 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh 

*E-mail: mahlinibr_aceh@yahoo.com 

 
Studi tentang rancang bangun peralatan iodisasi garam portabel menggunakan sistem semi otomatis 
telah dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mendesain peralatan 
iodisasi garam yang dapat bekerja secara otomatis untuk menyemprot dan mengaduk garam yang akan 
diiodisasi. Hasil pengujian sistem mekanik dan sistem otomatisasi menunjukkan semua parameter 
tersebut dapat beroperasi dengan baik dan stabil. Hasil uji kesesuian kadar iodium berdasarkan warna 
larutan iodat tester menunjukkan kadar iodium yang sesuai didapat pada  waktu penyemprotan 3 detik 
dengan jumlah larutan KIO3 yang disemprot mencapai 27 cc serta warna yang muncul adalah ungu tua. 
Hasil pengujian garam iodium yang telah diiodisasi menunjukkan semua parameter yang diuji telah 
memenuhi persyaratan mutu SNI No. 01-3556-200. Kelebihan alat hasil rancangan ini adalah mudah 
dipindah-pindahkan,  dapat bekerja secara otomatis dan mudah dalam perawatan.   
 

Kata Kunci:  Garam, iodisasi, otomatis, peralatan, iodat 
 

 

MUTU GULA AREN (Arenga pinnata Merr) DI PASAR KOTA BANDA ACEH 
 

 
Murna Muzaifa*, Juanda,  dan Rinaldi 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Unsyiah Banda Aceh 

*Email: murnathp@yahoo.com 

 
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kualitas gula aren khususnya gula aren cetak di beberapa 
pasar di kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan metode survey di lima pasar Kota Banda Aceh 
yang dipilih secara purposive. Lima pasar yang dipilih adalah Pasar Peunayong, Pasar Aceh, Pasar 
Seutui, Pasar Kampong Ateuk dan Pasar Lamnyong. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive random sampling, pemilihan sampel dilakukan secara proporsional. Total populasi pedagang 
gula aren yang tersebar di 5 pasar di Kota Banda Aceh, yaitu sekitar 40 pedagang, kemudian dipilih 
sebanyak 8 pedagang gula aren sebagai sampel. Tiap pedagang gula aren diambil 1 kg gula aren untuk 
dianalisis mutunya. Adapun parameter yang dianalisis meliputi kadar air, bahan tidak larut air, kadar 
abu dan kadar gula pereduksi. Analisis data untuk mengevaluasi mutu gula aren dilakukan dengan 
histogram, menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata kadar air 
dan kadar gula pereduksi dari gula aren cetak telah memenuhi spesifikasi (SNI 01-3743-1995), 
sedangkan kadar bahan tidak larut dan kadar abu belum memenuhi spesifikasi. Rata-rata kadar air gula 
aren cetak adalah 7,13%, kadar gula pereduksi 7,78%, kadar bahan tidak larut air 1,34% dan kadar abu 
2,58%. Parameter gula aren yang paling banyak tidak memenuhi spesifikasi adalah bahan tidak larut air 
yaitu sebesar 87,5%. 
 

Kata Kunci :   Banda Aceh, gula aren, mutu, pasar 
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PENINGKATAN KONSENTRASI SITRAL MINYAK SEREH DAPUR (Cymbopogon citratus) 
MENGGUNAKAN DISTILASI VAKUM 

 
 

Dewi Ermaya1), Hesti Meilina1), Ismail Sulaiman2), Novi Safriani2), dan 
M. Dani Supardan1)* 

1)Program Studi Magister Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala 
2)Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Syiah Kuala 

*E-mail: m.dani.supardan@che.unsyiah.ac.id 
 
 

Minyak sereh dapur merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses peningkatan konsentrasi sitral dalam minyak sereh 
menggunakan metode distilasi vakum. Proses distilasi vakum dilakukan pada kisaran suhu operasi 100 
hingga 140°C, tekanan 50 hingga 90 mbar dan pH 3 hingga 7. Hasil gas kromatografi-spektroskopi 
massa (GC-MS) menunjukkan proses distilasi vakum dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi 
sitral minyak sereh dapur. Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi suhu, tekanan dan pH 
memberikan pengaruh pada peningkatan konsentrasi sitral yang dihasilkan. Konsentrasi sitral tertinggi 
sebesar 84,7% diperoleh pada kondisi suhu 140oC, tekanan   70 mbar dan pH 5. 
 

Kata Kunci: Distilasi vakum, minyak sereh dapur, sitral. 
 

 
 
 

SINTESIS BIODIESEL DARI MINYAK GORENG BEKAS MENGGUNAKAN  
KATALIS BENTONIT TERPILAR ALUMINA 

 
 

Surya Lubis* dan Sheilatina 
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala 

Jl. T. Tanoh Abe No. 3 Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia 
*E-mail: suryalbs105@gmail.com 

 
 

Sintesis biodiesel dari minyak goreng bekas menggunakan katalis bentonit terpilar alumina yang 
dimodifikasi dari bentonit alam, Kuala Dewa, Aceh Utara, telah dilakukan. Bentonit alam (Ca-bentonit) 
dimodifikasi melalui proses pertukaran kation menjadi Na2-Bentonit dan H2-Bentonit, kemudian 
dipilarisasi menggunakan AlCl3 dan NaOH menghasilkan bentonit terpilar alumina. Bentonit terpilar 
alumina yang diperoleh dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X (X-ray Diffraction/XRD). Biodiesel 
disintesis melalui reaksi transesterifikasi minyak goreng bekas dengan metanol menggunakan 
perbandingan molar 1:5; 1:10 dan 1:15.  Hasil reaksi dianalisis menggunakan kromatografi gas-
spekroskopi massa (GC-MS) dan spektroskopi 1H-NMR. Persentase yield tertinggi metil ester 
(biodiesel) yang terbentuk diperoleh menggunakan perbandingan molar minyak goreng bekas dan 
metanol 1:15. Bilangan asam dan bilangan iod biodiesel yang terbentuk telah memenuhi standar 
nasional Indonesia (SNI 04-7182-2006). Dengan demikian, alumina bentonit terpilar alumina dapat 
digunakan sebagai katalis pada reaksi transesterifikasi minyak goreng bekas dan biodiesel yang 
dihasilkan dapat menjadi alternatif bahan bakar biodiesel yang sangat potensial.  
 

Kata Kunci: Bentonit terpilar alumina, biodiesel, minyak goreng bekas, transesterifikasi 
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THE RESEARCH ABOUT  PROCESSING TECHNOLOGY OF TABAH BAMBOO SHOOTS 
(Gigantocholoa nigrociliata) DRINK 

 
Syamsixman 

Balai Besar Kimia dan Kemasan, Pekayon – Pasar Rebo, Jakarta  12950. 
E-mail: syamsixman@yahoo.com 

 
The research about processing technology of Tabah bamboo shoots drink had been done. It was aimed to 
find the right technique to produce a high quality and healthy bamboo shoots drink. The research has two 
steps. The first step was aimed to find out the best blanching technique and CMC concentration that will be 
used in the second step. Several factors of blanching technique and CMC concentration were tested. The 
factors of blanching technique include the boiling media (water and 3% saline), blanching temperature (room 
temperature, 80oC, and 100oC) and blanching duration (0, 1, and 2 hours) which resulted in 13 different 
treatments, while concentration of CMC was varied in 5 different treatments (0.00; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04 %). 
In the first steps all samples was observed both visually, for their stability and bitter taste of fresh bamboo 
shoots, and  chemically, for its water, carbohydrat, dietary fiber, cyanide acid, sugar, and potassium contain 
of bamboo shoots drink. While in the next step, they were observed  for their dietary fiber, pH, plate count 
agar, sugar, potassium, cyanide acid, taste, and aroma. The first research found out that the most important 
factor is  blanching duration with 3% saline as boiling media for 15, 30, 45, and 60 minutes blanching 
duration and  0.02 percent CMC concentrations. Those criteria was then applied in the second research. It 
was found out that using 3% saline as boiling media with 90 - 100 oC blanching temperature and 60 minutes 
blanching duration had been given the best result. The product was its healthy  because of its low cyanide 
acid contents (43.88 mg/kg) lesser than FAO standard (50 mg/kg) and it also had good quality because of its 
good stability with 3.5 hedonic scale (very like),  high potassium amount (438.20 ppm), 0.85 percent dietary 
fiber (w/w), 15% sugar, low pH (3.3), and low PCA (75 colony/g) lesser than  national standard SNI 01-
3719-1995 (200 colony/g). It also had good taste with 3.2 hedonic scale (very like) and aroma with 3.3 
hedonic scale (very like).  
 
Keywords:  Bambo shoots, blanching, cyanide acid, drinks, food fiber, potassium. 
 

 

PRODUCTION OF BIODIESEL FROM JATROPHA SEED (Jatropha curcas) OIL  
USING KOH AS CATALYST 

 
Kasturi*, Medyan Riza, dan Muhamad Dani Supardan 

Magister Teknik Kimia – Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh 2311 
*E-mail: kas_ragil@yahoo.com 

 
Nowadays, the use of fuel as the primer source of energy has been carried out using petroleum classified as 
non-renewable fossil. The product needed has significantly increased along with its uses in industry and 
transportation lastly spurring the necessity of a new alternative source of energy. This research was aimed to 
obtain best operating condition to product biodiesel via transesterification process of jatropha seed using 
3%wt. of KOH as catalyst. Condition process of producing biodiesel were at 30, 40, 50, 60 and 70C of 
process temperatures, 200, 300 and 400 rpm of agitation speeds, and 1:12, 1:14, and 1:16 of mole ratios 
between jatropha seed and methanol. The result of this research showed that the higher ratio between 
Jatropha curcas and methanol the higher biodiesel obtained. While for the operating condition, the faster 
agitation speed also influenced in the more amount of biodiesel yield. Best operating temperature obtained 
was at 60C. The analysis of the product including density, viscosity, acid number and flash point were 846 
kg/m3, 5 cSt, 0,67 mg KOH/gr and 35C, respectively. 
 
Keywords: Catalyst, jatropha oil, physical characteristic, transesterification 
 



Hasil Penelitian Industri  Volume 26, No. 2, Oktober 2013 
 

viii 

 

JURNAL HASIL PENELITIAN INDUSTRI 

 Volume 26, No. 2, Oktober 2013 
 

 

ABSTRACT 
 

 
DESIGN AND MANUFACTURING OF PORTABLE SALT IODIZED APPARATUS  

USING SEMI AUTOMATIC SYSTEM 
 
 

Mahlinda*, dan Lancy Maurina 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jln. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh 
*E-mail: mahlinibr_aceh@yahoo.com 

 
 

The researches about design and manufacturing of portable salt iodized apparatus using semi-automatic 
system have been done. The aim of this research was to studied and to designed salt iodized apparatus 
which can be operation automatically to sprayer and mixing salt to be iodized. Result of mechanic and 
automatic system testing showed all testing parameters working well and stable. Testing result of iodine 
content based on iodat tester colour showed the best iodine content getting from spayer times 3 second 
with KIO3 volume achieve 27 cc and iodat testing appear old puple colour. Testing result of iodized salt 
showed all parameters fulfill with SNI. No. 01-3556-200. The advantage of this apparatus were easily 
to removing, low energy consumption, working automatically and  easy to maintenance. 
 
Keywords: Apparatus, automatic, iodine, iodized, salt 

 
 

 
 

 

THE PALM (Arengga pinnata merr) SUGAR QUALITY  
IN BANDA ACEH MARKET 

 

 
Murna Muzaifa*, Juanda,  dan Rinaldi 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Unsyiah Banda Aceh 

*Email: murnathp@yahoo.com 
 
 
The aim of this research was to study the quality of arenga palm sugar specially solid sugar in some 
Banda Aceh markets. The research was conduted by survey using purposive random sampling method 
with proportional samples. Five markets chosen are Peunayong, Aceh, Seutui, Kampong Ateuk and 
Lamnyong. The total number of palm sugar traders who spread in the five markets are about 40 peoples. 
This research secured 8 traders as respondents. Needed palm sugar about 1 kilogram for analyses the 
real quality. The parameters analyzed include moisture content, insoluble in water, ash content and 
reducing sugar levels. The data analyzed by using histogram and the data analysis were made by using 
SPSS program. The result showed the average moisture content and reduced sugar content has met the 
SNI 01-3743-1995, whereas the insoluble material and ash content did not have any specifications yet. 
The average of moisture content of the palm sugar were 4,01%, the reduction palm sugar were 7,78%, 
the insoluble materials were 1,34% and ash content were 2,58%. The palm sugar parameter which most 
unspecific materials were the insoluble for 87,5%. 

Keywords:  Banda Aceh, market, palm sugar, quality. 
 

 



Hasil Penelitian Industri  Volume 26, No. 2, Oktober 2013 
 

ix 

 

JURNAL HASIL PENELITIAN INDUSTRI 

 Volume 26, No. 2, Oktober 2013 
 

 

ABSTRACT 
 

 

IMPROVEMENT OF CITRAL CONCENTRATION OF LEMONGRASS OIL  
(Cymbopogon citratus) USING VACUUM DISTILLATION 

 
Dewi Ermaya1), Hesti Meilina1), Ismail Sulaiman2), Novi Safriani2), dan 

M. Dani Supardan1)* 
1)Program Studi Magister Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala 

2)Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Syiah Kuala 
*E-mail:  m.dani.supardan@che.unsyiah.ac.id 

 
Lemongrass oil is the one type of essential oil that has high economic value. This research 
purpose to learn the process continued to increase the levels of citral in lemongrass oil using 
vacuum distillation method. Vacuum distillation process of lemongrass oil was carried out at 
operating condition: temperature of 100 to 140oC, pressures of 50 to 90 mbar and pH of 3 to 7. 
Gas chromatography-mass spectroscopy (GCMS) results show that vacuum distillation process 
increased the concentration of citral of lemongrass oil. The experimental results show that 
variations of temperature, pressure and pH influence on concentration of citral. The highest 
citral of 84.7% obtained at experimental condition of temperature of 140oC, pressure of 70 
mbar and pH of 5. 
 
Keywords: Citral, lemongrass oil, vacuum distillation. 
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Biodiesel production from waste cooking oil by using alumina-pillared bentonite modified 
from natural bentonite from Kuala Dewa, North Aceh as catalyst have been conducted. Natural 
bentonite (Ca-bentonite) was modified by cation exchanged into Na2-Bentonite and H2-
Bentonite, then was pillared by using AlCl3 and NaOH to produce alumina-pillared bentonite. 
Alumina-pillared bentonite obtained was characterized by X-ray Diffraction (XRD). Biodiesel 
was synthesized by transesterification of waste cooking oil with methanol on the molar ratio 
1:5; 1:10 and 1:15. Product was analyzed by gas chromatograpy-mass spectroscopy (GC-MS) 
and spectroscopi 1H-NMR. The highest % yield of methyl ester (biodiesel) was obtained on 
1:15 molar ratio of waste cooking oil to methanol. Acid number and iodine number of biodiesel 
obtained in this study in accordance with the Indonesia National Standard for Biodiesel as SNI 
04-7182-2006. Therefore, alumina-pillared bentonite can be used as catalyst on 
transesterification reaction and biodiesel produced from waste cooking oil could potentially be 
an alternative biodiesel fuel. 
 

Keywords: Alumina-pillared bentonite, biodiesel, transesterification, waste cooking oil 
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ABSTRAK.  Penelitian teknologi proses pengolahan minuman rebung telah dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi proses pengolahan yang mampu 
menghasilkan minuman rebung bermutu dan aman dikonsumsi. Penelitian dilakukan dua 
tahap.  Berbagai  pengaruh faktor blanching dan penggunaan CMC dilakukan pada 
penelitian pendahuluan. Faktor blanching  meliputi  jenis media perendam/perebus (air 
dan air garam 3%), suhu blanching (suhu kamar, 80 oC, dan 100 oC)  dan waktu blanching 
(0, 1, dan 2 jam), sehingga jumlah cara blanching yang dilakukan sebanyak 13 perlakuan. 
Sedangkan pengaruh faktor penggunaan CMC hanya meliputi konsentrasi sebanyak 5 
perlakuan (0,0%; 0,01%; 0,02%; 0,03% dan 0,04%). Pada tahap ini pengujian dilakukan 
secara visual terhadap kestabilan dan rasa getir minuman serta secara kimia terhadap air, 
karbohidrat, serat pangan, asam sianida, gula, dan kalium rebung segar.  Sedangkan 
pengujian pada penelitian lanjutan dilakukan secara kimia terhadap serat pangan, pH, 
kadar gula, kalium, asam sianida dan secara mikrobiologi terhadap total mikroba serta 
organoleptik terhadap kestabilan, rasa, dan aroma. Penelitian pendahuluan menghasilkan 
perlakuan yang paling berpengaruh dalam menentukan mutu dan keamanan minuman 
rebung adalah waktu blanching dengan perebusan dalam larutan garam 3% selama 15, 
30, 45, dan 60 menit serta penggunaan konsentrasi CMC yang baik yaitu sebesar 0,02%, 
yang akan diterapkan sebagai perlakuan percobaan pada penelitian lanjutan. Hasil 
penelitian lanjutan menunjukan bahwa  perlakuan blanching dengan perebusan di dalam 
air garam 3% pada suhu 90-100 oC selama 60 menit yang menggunakan konsentrasi CMC 
sebesar 0,02% merupakan cara pengolahan minuman rebung terbaik. Minuman rebung 
yang dihasilkan telah aman dikonsumsi, karena hanya mengandung kadar sianida rendah 
(43,88 mg/kg) yang memenuhi standar keamanan pangan bersianida oleh FAO (50 
mg/kg). Selain itu juga bermutu baik, karena sistem dispersinya yang stabil dengan nilai 
kesukaan sebesar 3,4 skala hedonik (sangat disukai), mengandung serat pangan sebesar 
0,85% (b/b),  kalium yang tinggi  (438,20 ppm), gula sebesar 15%, total mikroba kecil (75 
koloni/g) yang memenuhi SNI sari buah (200 koloni/g) dan pH yang aman sebesar 3,3. 
Minuman rebung tersebut juga mempunyai rasa dan warna yang sangat disukai dengan 
skala hedonik masing-masing sebesar 3,2 dan 3,3.  
Kata Kunci :  Asam sianida, blanching, kalium, minuman, rebung, serat pangan. 
 
ABSTRACT.  The research about processing technology of Tabah bamboo shoots drink 
had been done. It was aimed to find the right technique to produce a high quality and 
healthy bamboo shoots drink. The research has two steps. The first step was aimed to find 
out the best blanching technique and CMC concentration that will be used in the second 
step. Several factors of blanching technique and CMC concentration were tested. The 
factors of blanching technique include the boiling media (water and 3% saline), blanching 
temperature (room temperature, 80 oC, and 100 oC) and blanching duration (0, 1, and 2 
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hours) which resulted in 13 different treatments, while concentration of CMC was varied 
in 5 different treatments (0.00; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04 %). In the first steps all samples was 
observed both visually, for their stability and bitter taste of fresh bamboo shoots, and  
chemically, for its water, carbohydrat, dietary fiber, cyanide acid, sugar, and potassium 
contain of bamboo shoots drink. While in the next step, they were observed  for their 
dietary fiber, pH, plate count agar, sugar, potassium, cyanide acid, taste, and aroma. The 
first research found out that the most important factor is  blanching duration with 3% 
saline as boiling media for 15, 30, 45, and 60 minutes blanching duration and  0.02 
percent CMC concentrations. Those criteria was then applied in the second research. It 
was found out that using 3% saline as boiling media with 90 - 100 oC blanching 
temperature and 60 minutes blanching duration had been given the best result. The 
product was its healthy  because of its low cyanide acid contents (43.88 mg/kg) lesser than 
FAO standard (50 mg/kg) and it also had good quality because of its good stability with 
3.5 hedonic scale (very like),  high potassium amount (438.20 ppm), 0.85 percent dietary 
fiber (w/w), 15% sugar, low pH (3.3), and low PCA (75 colony/g) lesser than  national 
standard SNI 01-3719-1995 (200 colony/g). It also had good taste with 3.2 hedonic scale 
(very like) and aroma with 3.3 hedonic scale (very like).  
 

Keywords:  Bambo shoots, blanching, cyanide acid, drinks, food fiber, potassium.  
 
1. PENDAHULUAN 

 
Rebung bambu telah membudaya 

sebagai salah satu bahan masakan 
tradisional yang cukup popular di  
masyarakat, namun pengembangannya   
belum begitu diperhatikan. Berbeda di 
berbagai negara Asia bagian Timur seperti 
Cina, Taiwan, Korea dan Jepang, rebung 
mempunyai posisi yang cukup penting 
dalam menu masyarakat, sehingga 
budidaya dan teknologi pengolahannya 
sudah jauh berkembang (Winarno, 1992). 
Dewasa ini rebung sudah merupakan 
komoditas perdagangan international dan 
sudah diolah menjadi makanan kaleng.  

Menurut Direktorat Gizi Departemen 
Kesehatan RI (1981), nilai gizi rebung 
cukup baik, dimana setiap 100 g  rebung 
mengandung, 27 kkal energi, 2,6 g protein, 
0,3 g lemak, 5,2 g karbohidrat,          13 mg 
kalsium, 59 mg fosfor, 0,5 mg besi, 20 SI 
vitamin A, 0,15 mg vitamin B1 dan  4 mg 
vitamin C. Anonimous (2007) menyatakan, 
rebung bambu merupakan makanan yang 
kaya serat, sehingga dapat menurunkan 
kolesterol darah. FSANZ (2005) 
menyatakan rebung merupakan bahan 
makanan sumber kalium yang baik. 
Asupan kalium yang cukup dapat 
menurunkan tekanan darah sehingga dapat 

menurunkan resiko penyakit kardio 
vaskular (He dan Mac Gregor, 2001; 
WHO/FAO Expert Consultation, 2003). 

Paling sedikit ada 4 generasi bambu 
yang penting sebagai penghasil rebung 
yaitu Gigantochloa, Dendrocalamus, 
Phyllostachys serta Bambusa (Winarno, 
1992). Rebung merupakan tunas muda 
tanaman bambu yang muncul di 
permukaan dasar rumpun. Tunas bambu 
tersebut cukup potensial di Indonesia 
antara lain Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera 
dan daerah lainnya (Nugroho,  2012).  

Kelemahan  rebung  sebagai bahan 
makanan adalah kandungan asam sianida 
yang berbahaya. Menurut Novianto (2012), 
kandungan asam sianida yang tinggi (>80 
mg/kg) menyebabkan rebung bersifat racun 
dan berbahaya untuk dikonsumsi. Rebung 
yang dapat dikonsumsi serta bernilai 
ekonomis adalah yang mengandung sianida 
rendah sampai sedang (<80 mg/kg). 
Rebung yang termasuk kelompok ini antara 
lain  rebung kuning, rampal/suling 
(Bambusa vulgaris), ater (Gigantochloa 
ater), rebung betung (Dendrocalamus 
asper), rebung duri (Bambusa blumeana), 
bambu hitam (Gigantocholoa atriviolacea) 
dan bambu tabah (Gigantocholoa 
nigrociliata).   
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2.2 Peralatan 
 

 Adapun peralatan yang diperlukan 
meliputi timbangan kapasitas 5 kg, pisau 
stainless steel, talenan, baskom, saringan, 
timbangan kapasitas 100 gram, waring 
blender, panci pengendapan, kain saring, 
gelas ukur, panci perebus atau panci kukus,  
kompor dan corong. Selain itu juga alat-
alat untuk analisa kimia, mikrobiologi dan 
uji organoleptik. 
 

2.3 Metode Penelitian 
 

 Penelitian ini dilakukan dua tahap, 
yaitu penelitian pendahuluan dan lanjutan  
dengan tahapan  proses seperti pada 
Gambar 1. Pada penelitian pendahuluan  
dilihat pengaruh faktor perlakuan 
blanching (A) dan faktor perlakuan  
konsentrasi CMC (B) melalui uji visual.  
Sedangkan pada penelitian lanjutan 
diterapkan perlakuan terbaik pada 
penelitian pendahuluan dengan uji 
dilakukan secara kimia, mikrobiologi dan 
organoleptik. 
 

2.4 Proses Pengolahan Minuman 
Rebung   

 

Tahap-tahap proses pengolahan 
minuman rebung yang dilakukan adalah 
sebagai berikut : 
a. Rebung dipilih yang segar dan tidak 

rusak. Kemudian dibersihkan dengan air 
bersih. Setelah dikupas untuk 
membuang glugut dan kelopak, 
dipotong-potong dan segera diblanching 
sesuai perlakuan. Selanjutnya dipulping 
sesuai perlakuan percobaan dengan 
penambahan air sebesar 1:1 
menggunakan waring blender. 

b. Bubur rebung yang dihasilkan disaring 
dengan kain saring sehingga diperoleh 
eksrak/sari rebung. 

c. Eksrak rebung  ditambahkan asam sitrat 
sampai pH sekitas 3,5 sambil diaduk, 
kemudian asam benzoat sebesar 0,1%. 
Selanjutnya didekantasi atau 
diendapkan selama 12 jam, kemudian 
ekstrak yang bersih diambil untuk 
diolah menjadi minuman rebung. 

d. Sari rebung  ditambahkan larutan  gula  
hingga kadar gula  menjadi 8 – 14% 
sambil diaduk dan dipanaskan pada 
suhu 80 oC selama 10-15 menit. 
Selanjutnya kedalam larutan sari rebung 
ditambahkan CMC sesuai perlakuan 
sambil diaduk. 

e. Minuman rebung yang dihasilkan dalam 
kondisi panas dimasukan kedalam 
kemasan (botol atau cup plastik) yang 
steril, diekshausting dalam air mendidih 
selama 10-15 menit, lalu ditutup dengan 
menggunakan penutup botol atau cup 
sealer.  Selanjutnya disterilisasi dalam 
air mendidih selama 15-20 menit, lalu 
didinginkan pada suhu kamar. 

f. Setelah 2 (dua) hari, dilakukan 
pengamatan atau pengujian.  Untuk 
lebih jelasnya tahapan proses 
pengolahan  minuman rebung dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

 

2.5 Rancangan Penelitian 
 

Penelitian pendahulan dilakukan 
dengan menggunakan 2 (dua) faktor 
perlakuan, yaitu faktor cara blanching 
(faktor A) dan faktor konsentrasi CMC 
(faktor B). 

Faktor blanching (A) terdiri dari 13 
level perlakuan yaitu tanpa blanching (A0 
sebagai kontrol),  blanching dalam air suhu 
kamar selama 1 jam (A1), blanching dalam 
air suhu kamar selama 2 jam (A2), 
blanching dalam air 80 oC selama 1 jam 
(A3), blanching dalam air  suhu 80 oC 
selama 2 jam (A4), blanching dalam air  
suhu 100 oC selama 1 jam (A5), blanching 
dalam air suhu 100 oC selama 2 jam (A6), 
blanching dalam air garam 3% suhu kamar 
selama 1 jam (A7),  blanching dalam air 
garam 3% suhu kamar selama 2 jam (A8), 
blanching dalam air garam 3% pada suhu 
80 oC selama 1 jam (A9),  blanching dalam 
air garam 3% pada suhu 80 oC  selama 2 
jam (A10), blanching dalam air garam 3% 
pada suhu 100 oC selama 1 jam (A11), 
blanching dalam air garam  3% pada suhu 
100 oC selama 2 jam (A12).  
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Gambar 1. Tahap-tahap proses pengolahan minuman rebung 
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Sedangkan faktor konsentrasi CMC 
(faktor B) 5 level perlakuan meliputi 
0,00% CMC (B0),  CMC 0,01% (B1), CMC 
0,02% (B2), CMC 0,03% (B3), dan CMC 
0,04% (B4). Penelitian lanjutan 
menggunakan racangan acak lengkap 
sederhana. Adapun perlakuan yang 
diterapkan adalah waktu blanching dengan 
larutan garam 3% pada suhu 90-100 oC, 
yang terdiri dari 15 menit (A1), 30 menit 
(A2), 45 menit (A3) dan 60 menit A4. 
Ulangan percobaan yang dilakukan 
sebanyak 2 (dua) kali untuk masing-masing 
penelitian. 
 

2.6 Pengamatan 
 

Pengamatan yang dilakukan pada 
penelitian pendahuluan meliputi uji visual 
terhadap rasa getir  dan kestabilan dispersi  
minuman rebung. Selain itu juga analisa 
komponen gizi terhadap air, karbohidrat, 
serat pangan, asam sianida, gula, dan 
kalium rebung segar (AOAC, 1999;   
Apriantono et al., 1989 dan Horwitiz dan 
George, 2005). Sedangkan pengujian pada 
penelitian lanjutan terdiri dari uji serat 
pangan (% b/b), pH, total mikroba 
(koloni/g), kadar gula (%), kalium (ppm), 
asam sianida (mg/kg) (AOAC, 1999;   
Apriantono  et al., 1989  dan Horwitiz  dan 
George, 2005). Selain itu juga uji 
organoleptik dengan 5 skala hedonik 
terhadap rasa, kestabilan dan warna 
minuman. Skala hedonik yang dipakai 
adalah lima skala, yaitu amat sangat 
disukai (skala 4), sangat disukai (skala 3), 
disukai (skala 2), agak disukai (skala 1), 
dan tidak disukai (skala 0). 

 

2.7 Pengolahan data 
 

 Data hasil pengamatan dari berbagai 
perlakuan pada penelitian pendahuluan 
diolah secara diskripsi. Sedangkan pada 
penelitian lanjutan  diolah secara statistik. 
 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Hasil Penelitian Pendahuluan 
 

Untuk mengetahui komposisi  kimia 
dan gizi rebung segar telah dilakukan   

analisisnya dengan hasil seperti pada Tabel 
1. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa 
kandungan air rebung segar bambu tabah 
cukup besar (93,9%), sehingga cukup baik 
diolah menjadi minuman (Muchtadi, 
1977). Begitu pula kadar serat pangan dan  
kaliumnya cukup besar (Tabel 1). Akan 
tetapi mempunyai kelemahan yaitu 
mengandung asam sianida yang tinggi 
(237,2 mg/kg), melebihi batas aman yang 
diperbolehkan menurut FAO (50 mg/kg). 
Karena itu perlu diterapkan tahapan proses 
pengolahan minuman segar rebung yang 
dapat menurunkan kandungan asam sianida 
tersebut, seperti proses blanching dalam air 
garam 3% pada suhu 90-100 oC, yang akan 
diterapkan. 
 

Tabel 1. Kandungan gizi  dan komposisi 
rebung segar bambu tabah 
(Gigantocholoa nigrociliata). 

No Komponen Satuan Jumlah 

1. Air % 93,9 

2. Karbohidrat % 0,92 

3. Serat Pangan % 2,56 

4. Asam Sianida mg/kg 237,2 

5. Kalium mg/kg 533 

6. Gula % 3,55 

 

Sedangkan menurut Depkes R.I 
(1981), Anonimous (2007) dan  FSANZ 
(2005) bahwa rebung mengandung lemak 
jenuh, kolesterol dan natrium yang rendah, 
tetapi banyak mengandung vitamin C, 
thiamin, vitamin B6, fosfor, kalium, seng, 
tembaga, mangan, protein, vitamin E, 
riboflavin, niasin dan besi, yang akan dapat 
membantu untuk memperbaiki dan 
memperkaya gizi minuman rebung yang 
akan dihasilkan. 

Dari hasil uji visual rasa getir   
minuman rebung berbagai perlakuan 
percobaan (Tabel 2), dapat dilihat bahwa 
perlakuan cara blanching mempengaruhi 
rasa getir minuman rebung, sedangkan 
penggunaan konsentrasi CMC tidak 
berpengaruh. Tingkat rasa getir minuman 
rebung tanpa blanching adalah amat sangat 
getir, dapat berkurang dengan blanching 
dalam air pada suhu kamar, semakin 
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berkurang dalam air suhu 80 oC, 
selanjutnya rasa getir semakin tidak 
dirasakan pada air garam suhu 100 oC 
selama 1 dan 2 jam. Hal ini dikarenakan 
bahwa dengan semakin tingginya suhu air 
perendam menyebabkan enzim β-
glikosidasi dan atau hidrosinitrilliase 
makin aktif menghidrolisa glikosida 
sianogenik rebung yang antara lain 
menghasilkan asam sianida, yang bersifat  
larut dalam air perendam, sehingga 
kandungan glikosida sianogeniknya yang 
menyebabkan rasa getir makin berkurang. 
Perebusan dalam air garam selama 20 
menit dapat menurunkan kandungan asam 
sianida rebung sebanyak 70%, bila 
perebusan dalam air garam selama 2 jam 
maka dapat menurunkan kandungan asam 
sianidanya sampai sebesar 96%.  

 
Tabel 2. Hasil uji visual  rasa getir minuman 

rebung  dari berbagai perlakuan 
percobaan. 

 
 

Perlakuan 
Blanching 

(A) 

Perlakuan konsentrasi CMC (B) 
0,00 

%(B0) 
0,01 
% 

(B1) 

0,02% 
(B2) 

0,03% 
(B3) 

0,04 % 
(B4) 

Tanpa A (A0) 
Amat 
sangat 
getir 

Amat 
sangat 
getir 

Amat 
sangat 
getir 

Amat 
sangat 
getir 

Amat 
sangat 
getir 

Air,suhu kmr, 
 1 jam (A1) 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Air,suhu kmr,  
2 jam (A2) 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Sangat 
getir 

Air, 800C, 
 1 jam (A3) 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Air, 800C,  
2 jam (A4) 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Air, 1000C, 
 1 jam (A5) 

Normal Normal Normal Normal Normal 

Air, 100 0C, 
2 jam (A6) 

Normal Normal Normal Normal Normal 

Air garam, suhu 
kmr, 1 jam  

(A7) 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Air garam, suhu 
kmr, 2 jam  

(A8) 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Agak 
getir 

Air garam, 800C, 
1 jam (A9) 

Normal Normal Normal Normal Normal 

Air garam, 800C, 
2 jam (A10) 

Normal Normal Normal Normal Normal 

Air garam, 
1000C, 1 jam 

(A11) 
Normal Normal Normal Normal Normal 

Air garam, 
1000C, 2 jam 

(A12) 
Normal Normal Normal Normal Normal 

Berdasarkan hal tersebut, maka 
perlakuan blanching yang dapat 
menghasilkan minuman yang aman untuk 
diterapkan pada penelitian  lanjutan  adalah   
waktu  blanching  dengan   cara perebusan 
pada suhu 90-100 oC dalam larutan garam 
3%. Perlakuan ini terdiri dari blanching 
selama 15 menit (A1),  30 menit (A2), 45 
menit (A3), 60 menit (A4). 

Dari hasil uji visual kestabilan 
dispersi minuman rebung (Tabel 3), terlihat 
bahwa perlakuan blanching tidak 
mempengaruhinya, tetapi perlakuan 
konsentrasi CMC berpengaruh.  
Penggunaan  CMC sebesar 0,02-0,03% 
dapat menghasilkan sistem dispersi 
minuman rebung yang stabil.  
 
Tabel 3. Hasil uji visual  terhadap kestabilan 

dispersi minuman rebung  dari 
berbagai perlakuan percobaan. 

 

Perlakuan 
Blanching 

(A) 

Perlakuan konsentrasi CMC (B) 
0,0 % 
(B0) 

0,01 % 
(B1) 

0,02% 
(B2) 

0,03% 
(B3) 

0,04 % 
(B4) 

Tanpa A  
(A0) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil 

Stabil Stabil 
Stabil 

& agak 
kentak 

Air, suhu  
kmr, 1 jam 

(A1) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air, suhu  
kmr, 2 jam 

(A2) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air, 800C, 
 1 jam (A3) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air, 800C,  
2 jam (A4) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air, 1000C, 
 1 jam (A5) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air, 1000C, 
2 jam (A6) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air garam, 
suhu kmr, 
1 jam (A7) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air garam, 
suhu kmr, 
2 jam (A8) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air garam,  
80 0C, 1 jam 

(A9) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air garam, 
800C, 2 jam 

(A10) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air garam,  
100 0C, 1 jam 

(A11) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 

Air garam, 
100 0C, 2 jam 

(A12) 

Tidak 
Stabil 

Agak 
Stabil Stabil Stabil 

Stabil 
& agak 
kentak 
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Minuman rebung merupakan suatu 
sistem dispersi dimana dispersi mediumnya 
adalah air,  yang terdispersi di dalamnya 
komponen-komponen yang tidak terlarut 
seperti serat pangan yang tidak larut dan 
sebagainya. Bahan CMC pada konsentrasi 
sebesar 0,02-0,03% tersebut dapat larut 
sempurna di dalam medium dispersi air, 
sehingga berat jenis dispersi medium 
meningkat, yang dapat menopang 
komponen-komponen tidak larut di dalam 
minuman rebung, sehingga partikel-
partikel yang terdispersi tidak mengendap. 
Karena itu larutan CMC pada konsentrasi 
0,02-0,03% dapat berfungsi sebagai 
stabilisator yang baik pada sistem dispersi 
minuman rebung (Winarno, 1986 serta 
Muchtadi dan Ayustaningwarno, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada 
penelitian lanjutan perlakuan konsentrasi 
CMC yang diterapkan adalah  sebesar 0,02 
persen pada proses pengolahan minuman 
rebung. 

 

3.2 Serat Pangan 
 

 Serat pangan (dietary fiber) adalah 
bagian tanaman yang dapat dimakan atau 
analog dengan karbohidrat yang tidak 
dapat dicerna serta diserap oleh usus halus 
manusia, tetapi dapat difermentasi sebagian 
atau seluruhnya dalam usus besar. Serat 
pangan dapat dibedakan menjadi serat 
pangan larut dan tidak larut (Muchtadi, 
2011). Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa 
hasil analisis serat pangan minuman rebung 
dari berbagai perlakuan waktu blanching 
sebesar 0,85-0,87 % b/b dengan nilai rata-
rata sebesar 0,86. Berdasarkan analisis 
statistika bahwa perlakuan waktu 
blanching tidak mempengaruhi kandungan 
serat minuman rebung. Menurut 
Anonimous (2007) bahwa serat pangan 
sangat penting dalam membantu untuk 
menurunkan kadar kolesterol darah. 
 

3.3 pH  
 

Pada Tabel 4, dapat dilihat hasil 
analisis pH minuman rebung dengan nilai 
3,3 - 3,6 serta nilai pH rata-rata sebesar 

3,5. Berdasarkan analisis statistika 
menunjukan bahwa perlakuan waktu 
blanching tidak mempengaruhinya. Nilai 
pH sebesar 3,5 tersebut cukup baik 
menggunakan asam/garam benzoat untuk 
pengawetannya. Pengawet benzoat tidak 
terdisosiasi dalam minuman dengan pH 
lebih kecil dari 4,0, sehingga dapat 
berdifusi ke dalam sel mikroba, yang 
menyebabkan keracunan dan kematian  sel 
mikroba oleh ion Cl ( Winarno, 1986). 
 

3.4 Total Mikroba 
 

Hasil analisis total mikroba minuman 
rebung dari berbagai perlakuan waktu 
blanching dapat dilihat pada Tabel 4  
dengan nilai sebesar 75 – 80 koloni/g serta 
nilai rata-rata sebesar 79 koloni/g. Hasil 
analisis statistika menunjukan bahwa total 
mikroba minuman rebung tidak 
dipengaruhi oleh perlakuan waktu 
blanching. Nilai total mikroba tersebut 
ternyata telah jauh lebih kecil dari pada 
total mikroba persyaratan mutu sari buah 
sesuai SNI 01-3719-1995 sebesar 200 
koloni/g. Hal ini sesuai dengan nilai pHnya 
yang rendah 3,3 - 3,6 cukup baik menekan 
pertumbuhan mikroba dengan 
menggunakan pengawet benzoat. 
 

3.5 Kadar Gula  
 

 Kadar gula minuman rebung dari 
berbagai perlakuan waktu blanching dapat 
dilihat pada Tabel 4. Nilai kadar gula 
berkisar 14 - 15% dengan nilai rata-rata 
sebesar 14,5%.  Hasil analisis statistika 
menunjukan bahwa perlakuan waktu 
blanching tidak mempengaruhi kadar gula 
minuman rebung. Nilai kadar gula 
berkaitan dengan rasa minuman rebung 
serta membantu dalam meningkatkan daya 
awet, akibat gula sebagai humektan 
(Winarno, 1986). 

 
3.6 Kadar Kalium 
 

Kadar kalium minuman rebung dari 
berbagai perlakuan waktu blanching adalah 
berkisar 438,20 - 441,51 ppm dengan nilai 
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rata-rata sebesar 439,99 ppm. Hasil analisis 
statistika menunjukkan bahwa perlakuan 
waktu blanching tidak mempengaruhi 
kadar kalium minuman rebung. Kandungan 
kalium minuman rebung yang cukup tinggi 
sangat bermanfaat dalam menurunkan 
tekanan darah sehingga dapat menurunkan 
resiko penyakit kardiovaskular (He dan 
Mac Gregor, 2001 serta WHO/FAO Expert 
Consultation, 2003). 

 
3.7 Kadar Asam Sianida 

 
Hasil uji asam sianida minuman 

rebung dari berbagai perlakuan waktu 
blanching adalah sebesar 43,88 - 65,88 
mg/kg dengan nilai rata-rata sebesar            
56,07 mg/kg (Tabel 4). Berdasarkan hasil 
analisis statistika menunjukkan bahwa 
perlakuan waktu cara blanching sangat 
berpengaruh terhadap kadar asam sianida 
minuman. Menurut hasil uji BNJ bahwa 
kadar asam sianida minuman rebung yang 
diblanching dengan air garam 3% selama 
60 menit (A4) adalah yang paling kecil dan 
memenuhi persyaratan keamanan pangan 
bersianida sesuai standar FAO (50 mg/kg). 
Sedangkan kadar asam sianida perlakuan 
waktu blanching yang lain lebih tinggi (A1 
sebesar 65,88 mg/kg; A2 sebesar 62,38 
mg/kg; dan A3 sebesar 53,13 mg/kg) serta 
tidak memenuhi standar FAO (Gambar 2). 
Hal ini disebabkan  karena perebusan 

dalam larutan garam 3% selama 60 menit  
tersebut mampu dihidrolisis kandungan 
glikosida sianogenik rebung yang 
menghasilkan asam sianida yang larut 
dalam air, sehingga kadar asam sianidanya 
kecil. Asam sianida hasil hirolisis tersebut 
disamping terlepas ke udara juga ada yang 
larut dalam air, sehingga kandungan racun 
sianida dalam rebung makin berkurang. 
Hidrolisa glikosida sianogenik tersebut 
terjadi apa bila jaringan rebung terluka atau 
akibat difusi ion garam ke dalam jaringan 
rebung. Proses hidrolisis tersebut akan 
berlangsung makin cepat bila suhunya 
dinaikan. 

 

 
Gambar 2.  Hasil uji kadar asam sianida 

minuman rebung dari berbagai 
perlakuan waktu blanching serta 
standar keamanan kadar sianida 
pangan FAO. 

 
 

Tabel 4. Hasil uji serat kasar, pH, total mikroba, kadar gula, kalium, asam sianida, dan 
organoleptik terhadap rasa, kestabilan dan warna minuman rebung dari berbagai 
perlakuan waktu blanching 

 

No. 

Perlakuan  
Waktu 

Blanching/ 
perebusan 
dalam lar. 
garam 3 % 

Serat 
Pangan 
(%, b/b) 

pH 
Total 

Mikroba 
(Koloni/g) 

Kadar 
Gula 
(%) 

Kalium 
(ppm) 

Asam 
Sianida 
(mg/kg) 

Rasa 
(Skala 

Hedonik) 

Kestabilan 
(Skala 

Hedonik) 

Warna 
(Skala 

Hedonik) 

1. 
15 menit  

(A1) 
0,87 3,6 80 14,0 448,51 65,88 3,0 3,3 3,2 

2. 
30 menit 

(A2) 
0,86 3,5 80 14,5 440,31 62,38 3,1 3,4 3,3 

3. 
45 menit 

(A3) 
0,86 3,5 79 14,5 439,51 53,13 3,1 3,3 3,3 

4. 
60 menit 

(A4) 
0,85 3,3 75 15,0 438,20 43,88 3,2 3,4 3,3 

Rata –rata 0,86 3,5 79 14,5 439,88 56,07 3,2 3,4 3,3 
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3.8 Rasa 
 

Hasil uji organoleptik terhadap rasa 
minuman rebung dari berbagai perlakuan 
waktu blanching adalah sebesar 3,1 – 3,2 
skala hedonik dengan nilai rata-rata sebesar 
3,2 skala hedonik (Tabel 4). Nilai sebesar 
3,2 skala hedonik berarti rasa minuman 
rebung adalah sangat disukai. Dari hasil 
analisa statistika ternyata perlakuan waktu 
blanching tidak berpengaruh terhadap rasa 
minuman rebung. Jadi rasa minuman 
rebung dari setiap perlakuan percobaan 
lanjutan adalah sangat disukai. 

 

3.9 Kestabilan 
 

 Kestabilan yang dimaksud adalah 
penampakan sistem dispersi minuman 
rebung yang tetap serba sama atau tidak 
ada pemisahan dan pengendapan. Pada 
Tabel 4 dapat dilihat nilai kestabilan hasil 
uji organoleptik minuman rebung dari 
setiap perlakuan waktu blanching adalah 
sebesar 3,3 - 3,4 skala hedonik  dengan 
nilai rata-rata sebesar 3,4 skala hedonik.  
Dari hasil uji statistika menunjukkan 
bahwa perlakuan waktu blanching tidak 
berpengaruh terhadap kestabilan minuman 
rebung. Hal ini menunjukan bahwa 
kesukaan panelis terhadap kestabilan 
minuman rebung dari semua perlakuan 
percobaan lanjutan adalah tidak dapat 
dibedakan pada tingkat sangat disukai. 

 

3.10 Warna 
 

Hasil uji organoleptik minuman 
rebung terhadap warna dari semua 
perlakuan percobaan adalah sebesar 3,2-3,3 
skala hedonik dengan nilai rata-rata sebesar 
3,3 skala hedonik. Analisis statistika 
menunjukan bahwa perlakuan waktu 
blanching tidak berpengaruh terhadap 
warna minuman rebung. Hal ini berarti 
warna minuman rebung dari setiap 
perlakuan percobaan bernilai 3,3 skala 
hedonik, yang berarti warna tersebut sangat 
disukai. 
 
 

4. KESIMPULAN  
 

 Dari pembahasan tersebut diatas, 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
pengolahan minuman rebung bambu  tabah 
(Gigantocholoa nigrociliata)  yang cukup 
baik adalah dengan melakukan blanching 
atau perebusan rebung dalam air garam 3% 
pada suhu 90-100 oC selama 60 menit  
sebelum dipulping serta menggunakan 
CMC dengan konsentrasi sebesar 0,02%. 
Minuman rebung yang dihasilkan telah 
aman dikonsumsi, karena hanya 
mengandung asam sianida sebesar              
43,88 mg/kg memenuhi standar keamanan 
pangan bersianida oleh FAO. Selain itu 
minuman rebung juga bermutu baik, 
karena sistem dispersinya stabil dengan 
nilai 3,4 skala hedonik (sangat disukai), 
mengandung serat pangan sebesar              
0,85% b/b, kalium sebesar 438,20 ppm, 
gula sebesar 15%, total mikroba sebesar  
75 koloni/g dan pH yang aman sebesar 3,3. 
Minuman rebung tersebut juga rasa dan 
warna yang sangat disukai panelis dengan 
skala hedonik masing-masing sebesar 3,2 
dan 3,3.  

Perlakuan percobaan cara blanching 
berpengaruh terhadap rasa getir minuman 
rebung dan perlakuan konsentrasi CMC 
berpengaruh terhadap kestabilan sistim 
dispersi minuman rebung. Berdasarkan 
evaluasi kedua perlakuan percobaan 
pendahuluan tersebut, maka sangat perlu 
dilakukan perlakuan waktu blanching pada 
penelitian lanjutan untuk mendapatkan 
kepastian minuman rebung yang aman 
dikonsumsi. Perlakuan waktu blanching 
berpengaruh terhadap kadar asam sianida 
minuman rebung. 
 

5. SARAN 
 

 Kajian pengolahan minuman rebung 
tersebut belum termasuk aspek 
penyimpanan. Karena itu selanjutnya perlu 
dilakukan penelitian terkait aspek 
penyimpanan dan kemasan minuman 
rebung, agar menghasilkan teknologi 
pengolahan minuman rebung secara utuh 
untuk dapat diterapkan ke masyarakat 
industri. 
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PRODUKSI BIODIESEL DARI MINYAK BIJI JARAK (Jatropha 
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ABSTRAK. Saat ini penggunaan bahan bakar sebagai sumber energi utama masih 
menggunakan minyak bumi yang merupakan bahan bakar dari fosil yang tidak dapat 
diperbaharui. Kebutuhan akan bahan ini semakin meningkat, seiring dengan 
penggunaannya di bidang industri dan transportasi, sehingga mendorong diperlukannya 
sumber energi alternatif baru. Penelitian ini bertujuan memperoleh kondisi operasi yang 
terbaik untuk menghasilkan biodiesel melalui proses transesterifikasi minyak biji jarak 
pagar dengan mengunakan katalis KOH 3%. Proses produksi biodiesel dilakukan pada 
temperatur proses 30, 40, 50, 60, dan 70 °C serta kecepatan putaran pengaduk 200, 300, 
dan 400 rpm dengan komposisi rasio mol minyak jarak dengan metanol ialah 1:12, 1:14, 
1:16. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin besar rasio percampuran minyak jarak 
dan metanol maka semakin besar pula produk biodiesel yang dihasilkan. Sementara untuk 
kondisi operasi kecepatan pengaduk semakin cepat kecepatan pengaduk juga di peroleh 
massa biodiesel semakin besar. Sementara untuk kondisi temperatur operasi terbaik 
diperoleh pada kondisi temperatur 60 oC. Hasil analisis terbaik untuk massa jenis, 
viskositas, bilangan asam dan titik nyala masing-masing adalah 846 kg/m3, 5 cSt, 0,67 mg 
KOH/gr  dan 35 oC. 
 

Kata Kunci: Katalis, minyak jarak pagar, sifat fisis,  transesterifikasi 
 
ABSTRACT. Nowadays, the use of fuel as the primer source of energy has been carried 
out using petroleum classified as non-renewable fossil. The product needed has 
significantly increased along with its uses in industry and transportation lastly spurring 
the necessity of a new alternative source of energy. This research was aimed to obtain best 
operating condition to product biodiesel via transesterification process of jatropha seed 
using 3% wt. of KOH as catalyst. Condition process of producing biodiesel were at 30, 40, 
50, 60 and 70C of process temperatures, 200, 300 and 400 rpm of agitation speeds, and 
1:12, 1:14, and 1:16 of mole ratios between jatropha seed and methanol. The result of this 
research showed that the higher ratio between Jatropha curcas and methanol the higher 
biodiesel obtained. While for the operating condition, the faster agitation speed also 
influenced in the more amount of biodiesel yield. Best operating temperature obtained was 
at 60C. The analysis of the product including density, viscosity, acid number and flash 
point were 846 kg/m3, 5 cSt, 0,67 mg KOH/gr and 35C, respectively. 
 
Keywords: Catalyst, jatropha oil, physical characteristic, transesterification. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Pada saat ini bahan bakar minyak 
(BBM) yang ada di pasaran disintesa dari 
produk petrokimia yang menggunakan 
bahan baku berasal dari minyak bumi. 
Ketersediaan minyak bumi sangat terbatas 
dan merupakan sumber daya alam yang 
tidak dapat diperbaharui. Untuk mengatasi 
krisis BBM ini, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan penghematan BBM yang 
dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 
10 tahun 2005. Inpres ini mengatur tentang 
langkah-langkah yang harus dilaksanakan 
dalam rangka penghematan BBM. Selain 
upaya penghematan, maka upaya untuk 
mengatasi krisis BBM juga dapat dilakukan 
dengan mengalihkan pemanfaatan energi fosil 
(minyak) kepada energi yang terbarukan 
(renewable energy). 

Energi terbarukan yang dapat 
digunakan adalah biodiesel yang bahan 
bakunya sangat melimpah di Indonesia. 
Salah satunya biodiesel dari minyak biji 
jarak. Berdasarkan hasil Penelitian 
Nugroho (2006), maka biji jarak dapat 
menghasilkan minyak yang dapat 
digunakan sebagai bahan bakar pengganti 
minyak diesel (solar) dan minyak tanah. 
Ekstraksi minyak dari buah jarak akan 
meningkatkan nilai ekonomi dari pohon 
jarak. Tanaman jarak dapat menghasilkan 
40 ton biji per hektar dengan harga jual 
Rp.2000/kg. 

Sampai dengan saat ini di Indonesia, 
buah jarak pagar belum dimanfaatkan 
sebagai sumber bahan baku bahan bakar 
(biodiesel), yang dapat dimanfaatkan baik 
untuk bahan bakar transportasi maupun 
industri. Berdasarkan hal ini, maka perlu 
dilakukan penelitian mengenai proses 
pembuatan minyak jarak sebagai bahan 
bakar alternatif. 

Bahan bakar minyak bumi adalah salah 
satu sumber energi utama yang banyak 
digunakan berbagai negara di dunia pada saat 
ini. Kebutuhan bahan bakar ini selalu 
meningkat, seiring dengan penggunaannya di 
bidang industri maupun transportasi. 
Penggunaan minyak bumi juga membawa 
dampak yang negatif terhadap lingkungan. 

Kajian ekologi modern dan lingkungan hidup 
(environmental studies) yang dilakukan 
oleh para ilmuwan menerangkan bahwa 
pembakaran bahan bakar fosil sangat 
mungkin mengubah susunan dan kandungan 
gas-gas yang berada di lapisan atas atmoser 
bumi. Kondisi ini kemungkinan akan 
meningkatkan suhu rata-rata permukaan 
bumi. Peringatan tersebut mulai terbukti pada 
tahun 1957, ketika ditemukan adanya 
peningkatan kandungan gas-gas karbon 
dioksida (CO2) di puncak gunung api Mauna 
Lowa di kepulauan Hawai. Pada tahun 1995, 
suatu panel para pakar terkemuka dunia yang 
diorganisir oleh program lingkungan hidup 
PBB (UNEP) dan Organisasi Meteorologi di 
Inggris dan Universitas East Anglia 
melaporkan bahwa suhu permukaan bumi 
telah mencapai 14,84 oC lebih panas dari 
rata-rata suhu permukaan bumi selama ini 
(Nugroho, 2006). Kondisi di atas semakin 
membuka peluang penggunaan bahan bakar 
terbarukan. 

Saat ini ketersediaan biodiesel masih 
relatif kecil dan yang tersedia adalah 
biodiesel yang diperoleh dari pengolahan 
turunan dari minyak sawit. Oleh karena itu, 
perlu dicari bahan baku biodiesel alternatif 
yang murah dan pemakaiannya tidak 
bersaing dengan kebutuhan pokok 
manusia. 

Salah satu cara untuk mengatasi hal 
tersebut dengan memproduksi biodiesel 
menggunakan minyak biji jarak pagar dengan 
katalis KOH, karena dari penelitian-penilitian 
yanng telah dilakukan proses pembuatan 
biodiesel dari minyak jarak katalis KOH 
memberikan hasil yang lebih baik pada reaksi 
transesterifikasi dibanding dengan zeolit 
(Lusiana, 2007). Namun untuk kondisi 
operasi yang terbaik belum diketahui 
sehingga dilakukan penelitian ini untuk 
memperoleh kondisi operasi yang terbaik  
dalam menghasilkan biodiesel melalui 
proses transesterifikasi minyak biji jarak 
pagar dengan mengunakan katalis KOH. 
Sehingga menjadi acuan tentang proses 
pembuatan biodiesel yang dapat digunakan 
sebagai energi alternatif  penganti minyak 
diesel yang berasal dari minyak bumi yang 



Hasil Penelitian Industri 68 Volume 26, No. 2, Oktober 2013 

merupakan sumber energi yang tidak dapat 
diperbaharui dan meningkatkan pemanfaatan 
biji jarak (Jatropha Curcas Oil) sebagai 
bahan baku energi alternatif.  

Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh kondisi operasi yang terbaik 
dalam menghasilkan biodiesel melalui 
proses transesterifikasi minyak biji jarak 
pagar dengan menggunakan katalis KOH. 

 
2. METODOLOGI 
 
2.1 Bahan dan Alat 
 

Bahan utama dalam penelitian ini 
adalah minyak jarak, metanol, dan katalis 
KOH. Peralatan yang digunakan adalah 
labu leher tiga (Pyrex, 1 L), evaporator 
(Gallenkamp), kondenser (Corning), 
pengaduk dan motor pengaduk (Fisher 
Scientific), timbangan digital (Mettler 
Toledo), corong pemisah (1000 ml), labu 
erlenmeyer (Pyrex, 200 dan 250  ml), labu 
ekstraksi (Pyrex), labu takar (Pyrex), gelas 
ukur (Pyrex, 100 ml), hot plate/penangas 
air, pendingin gelas piala, pipet volume, 
cawan porselen, statip dan klem. 

 
2.2 Metode Penelitian 
 

Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah rancangan yang terdiri 
dari 3 (tiga) variabel berubah yaitu 
temperatur operasi yang terdiri dari 5 
variabel dan kecepatan pengadukan yang 
terdiri 3 variabel dan rasio konsentrasi 
KOH dengan trigliserida yang terdiri dari 3 
variabel, sehingga jumlah percobaan yang 
dilakukan berjumlah 45 (enam puluh lima). 
Kisaran nilai setiap faktor atau variabel 
kondisi proses adalah temperatur proses 
ialah 30, 40, 50, 60, dan 70 °C, putaran 
pengaduk ialah 200, 300, dan 400 rpm, 
rasio konsentrasi metanol dengan 
trigliserida ialah 1:12, 1:14, 1:16, 
sedangkan kisaran untuk variabel tetap 
adalah berat sampel minyak jarak              
53,67 ml. Dalam percobaan ini yang 
dilakukan pengamatan adalah perolehan  
biodiesel, komposisi metil ester pada 
biodiesel dan kualitas biodiesel dengan 

mengukur kandungan berat jenis, 
viskositas, flash point (titik nyala), dan 
bilangan asam. 
 
2.2.1 Transesterifikasi 

 
Reaksi transesterifikasi dilakukan 

pada sebuah reaktor labu (labu leher tiga) 
yang dilengkapi dengan pemanas listrik, 
system pengadukan dan tempat 
pengambilan sampel. Mula-mula diisi 
minyak biji jarak (Jatropha Curcas Oil) 
(bervariasi) dengan metanol dan dilakukan 
pengadukan. Selanjutnya ditambahkan 
katalis KOH sesuai jumlah yang 
divariasikan kedalam campuran reaksi, dan 
reaktor ditutup. Lalu dipanaskan pada 
reaktor dengan variasi suhu yang berbeda, 
suhu 30, 40, 50, 60, dan 70 oC. Setelah 
suhu telah mencapai kondisi yang 
diinginkan, motor pengaduk dihidupkan 
dan diatur kecepatan pada 200 rpm, 300 
rpm dan 400 rpm. Reaksi dilakukan selama 
1,5 jam dan setelah reaksi selesai, 
pengadukan dan pemanasan dihentikan. 
Kemudian campuran reaksi didinginkan 
untuk beberapa saat dan dilanjutkan ke 
proses selanjutnya. 

 
2.2.2 Pemisahan  
 

Pada corong pemisah, campuran 
reaksi didiamkan selama 12 jam untuk 
mencapai pemisahan yang sempurna antara 
dua fasa cair. Cairan bagian atas 
dipindahkan dari cairan bagian bawah 
(lapisan gliserol) dengan metode dekantasi 
dan cairan bagian bawah dialirkan keluar 
sehingga diperoleh cairan ester yang 
tinggal dalam corong pemisah. Metanol 
yang tidak bereaksi terdistribusi pada 
kedua lapisan. 
 
2.2.3 Pencucian 
 

Lapisan ester diperkirakan masih 
mengandung metanol sehingga perlu 
dilakukan pencucian. Ester diisi kedalam 
kolom gelas. Pencucian dilakukan dengan 
menggunakan air hangat (50 oC) yang 
dicampur, diaduk selama 15 menit dan 
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didiamkan sampai diperoleh lapisan ester 
(biodiesel) yang berwarna kuning jernih. 
Selam proses pencucian, sejumlah ester 
membentuk emulsi dengan air, sehingga 
diperlukan waktu 7-12 jam untuk 
mendapatkan pemisahan yang sempurna 
antara lapisan ester (biodiesel) dan lapisan 
air yang membawa sisa metanol. 
 

2.2.4. Analisa karakteristik biodiesel 
 

Analisa karateristik biodiesel berupa 
banyaknya kandungan metil ester, densitas, 
viskositas, titik nyala, (flash point) dan 
bilangan asam yang mengacu pada standar 
SNI-04-7182-2006. 
 
 

 

Gambar 1. Proses Produksi Biodiesel dari Minyak Bijih Jarak (Jatropha Curcas Oil) Dengan 
Mengunakan Katalis KOH 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
3.1 Massa Biodiesel 
  
 Gambar 2 menunjukkan bahwa 
makin besar rasio percampuran minyak 
jarak terhadap metanol semakin banyak 
volume biodiesel yang diperoleh, hal 
tersebut terjadi pada rasio minyak jarak 
dan metanol 1 : 16 diperoleh biodiesel    
39,2 gr. Pengaruh kecepatan pengaduk 
terhadap terbentuknya biodiesel dapat 
dilihat pada grafik yaitu semakin cepat 
proses pengadukan maka semakin banyak 
pula biodiesel yang dihasilkan, hal ini 
ditunjukan pada kecepatan pengaduk 400 
rpm. Pengaruh kecepatan pengaduk 
terhadap terbentuknya biodiesel karena 
semakin cepat kecepatan pengaduk maka 
semakin cepat pula terjadi percampuran 
antara minyak jarak dan metanol sehingga 
semakin cepat pula terbentuk biodiesel. 

Untuk pengaruh temperatur operasi 
terhadap produksi biodiesel semakin besar 
temperatur yang diberikan maka proses 
terbentuknya biodiesel semakan besar pula. 
Temperatur operasi terbaik diperoleh pada 
60 oC, akan tetapi pada temperatur 70 oC 
volume biodiesel cenderung menurun. 
Pengaruh temperatur terhadap 
terbentuknya biodiesel sangat ditentukan 
oleh temperatur yang ideal untuk kondisi 
reaksi terbentuknya biodiesel. Beberapa 
peneliti melaporkan bahwa kondisi terbaik 
untuk proses produksi biodiesel dari 
minyak jarak adalah 65 oC (Sitorus, 2011 & 
Destiana, dkk, 2007). Sitorus (2011) 
melaporkan bahwa rendemen biodiesel 
terbanyak yang dihasilkan 35,6 gram dari 
50 gram minyak jarak. Sementara itu, hasil 
penelitian ini menghasilkan 39,2 gram 
biodiesel dari 50 gram minyak jarak. 
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Gambar 2.  Grafik hubungan antara 

temperatur operasi dengan massa 
biodiesel yang diperoleh pada 
berbagai variasi rasio molar 
minyak jarak pagar terhadap 
metanol dan putaran pengaduk. 

 
3.2 Viskositas 
 
 Gambar 3 menunjukkan hubungan 
viskositas terhadap temperatur operasi. 
Pada gambar 3 terlihat bahwa 
viskositasnya cenderung turun atau makin 
kecil dengan meningkatnya temperatur 
operasi. Transesterifikasi adalah suatu 
reaksi untuk memutuskan rantai karbon, 
semakin panjang rantai karbon, larutannya 
makin kental, dan sebaliknya jika rantai 
karbonnya makin sedikit, maka larutan 
tersebut akan makin encer (Ketaren, S. 
1986). Hasil pengukuran viskositas 
terendah terdapat pada rasio campuran 
minyak jarak dengan metanol 1 : 16 yaitu 
sebesar 5 cSt. Viskositas terendah 
dihasilkan pada kecepatan pengaduk 400 
rpm dan pada suhu 70 oC. Hasil penelitian 
ini juga menunjukkan bahwa pengadukan 
dan suhu sangat mempengaruhi viskositas 
biodiesel yang dihasilkan. Semakin besar 
kecepatan pengadukan  dan suhu maka 
akan semakin rendah viskositas biodiesel 
yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya minyak yang bereaksi dengan 
alkohol yang menyebabkan putusnya rantai 
ikatan rantai karbon asam lemak dengan 
alkohol dan dengan bantuan suhu maka 
akan mempercepat pemutusan ikatan rantai 
karbon sehingga menyebabkan turunnya 
viskositas yang dihasilkan (Mittelbach dkk, 
2004). Sementara untuk kondisi nilai 

viskositas tertinggi terjadi pada rasio 
campuran minyak jarak dengan metanol 1 : 
12 pada kondisi operasi 200 rpm dan 
temperatur operasi 30 oC nilai viskositas 
yang di proleh sebesar 9,2 cSt. 
 

 
Gambar 3.  Grafik hubungan antara 

temperatur operasi dengan 
viskositas biodiesel yang 
diperoleh pada berbagai variasi 
rasio molar minyak jarak pagar 
terhadap metanol dan putaran 
pengaduk 

 
3.3 Berat Jenis 
 
 Gambar 4 menunjukkan hubungan 
densitas terhadap temperatur operasi. Pada 
gambar tersebut menunjukkan bahwa 
densitasnya cenderung turun atau makin 
kecil dengan meningkatnya temperatur 
operasi. Hasil pengukuran berat jenis 
terendah terdapat pada rasio campuran 
minyak jarak dengan metanol 1 : 16 pada 
kondisi operasi 400 rpm dan temperatur 
operasi 70 oC nilai berat jenis yang di 
peroleh sebesar 846 kg/m3. Hasil penelitian 
ini juga menunjukkan bahwa pengadukan 
dan suhu sangat mempengaruhi berat jenis 
biodiesel yang dihasilkan. Semakin besar 
kecepatan pengadukan  dan suhu maka 
akan semakin rendah densitas biodiesel 
yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya minyak yang bereaksi dengan 
alkohol yang menyebabkan putusnya rantai 
ikatan rantai karbon asam lemak dengan 
alkohol dan dengan bantuan suhu maka 
akan mempercepat pemutusan ikatan 
rangkap dari asam lemak sehingga 
menyebabkan turunnya densitas yang 
dihasilkan (Mittelbach dkk, 2004). 
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Sementara untuk kondisi nilai densitas 
tertinggi terjadi pada rasio campuran 
minyak jarak dengan metanol 1 : 12 pada 
kondisi operasi 200 rpm dan temperatur 
operasi 30 oC nilai densitas yang di peroleh 
sebesar 885 kg/m3. Jadi berat jenis 
biodiesel dalam penelitian ini masih dalam 
rentang mutu biodiesel Indonesia. 
 

 
Gambar 4.  Grafik hubungan antara 

temperatur operasi dengan berat 
jenis biodiesel yang diperoleh 
pada berbagai variasi rasio molar 
minyak jarak pagar terhadap 
metanol dan putaran pengaduk. 

 
3.4 Titik Nyala (flash point) 
 
 Dari Gambar 5. dibawah terlihat 
bahwa flash point cenderung turun, dengan 
meningkatnya temperatur operasi. Pada 
penelitian ini dapat dilihat pada rasio 1:12, 
kecepatan 200 rpm, suhu operasi 30 oC 
maka flash point yang didapat sebesar 65 
oC sedangkan  pada rasio 1:16, kecepatan 
400 rpm, dan suhu operasi 60 oC didapat 
flash point sebesar 35 oC. Hal ini 
menunjukkan bahwa flash point sangat 
berpengaruh terhadap temperatur dan 
kecepatan pengadukan. Hal ini disebabkan 
banyaknya pemutusan ikatan rantai karbon 
namun berdasarkan perbandingan rasio 
yang semakin besar menyebabkan alkohol 
yang bereakasi semakin sedikit biodiesel 
yang terbentuk dapat mempercepat 
pembakaran sehingga menurunkan titik 
nyala yang semakin rendah (Mittelbach 
dkk, 2004). Hasil titik nyala yang diperoleh 
dari pengujian titik nyala untuk produk 
biodiesel yang dihasilkan adalah 35 -            
65 oC, angka ini sangat rendah 

dibandingkan dengan standar biodiesel 
menurut SNI-04-7182-2006 yaitu minimal 
100 oC sementara titik nyala untuk minyak 
diesel berkisar antara 40 oC  sampai dengan 
100 oC. Rendahnya hasil ini bisa 
diakibatkan zat-zat pelarutnya seperti 
metanol, masih terdapat dalam produk 
biodiesel yang dihasilkan. 
 

 
Gambar 5. Grafik hubungan antara 

temperatur operasi dengan titik 
nyala biodiesel yang diperoleh 
pada berbagai variasi rasio molar 
minyak jarak pagar terhadap 
metanol dan putaran pengaduk. 

 
3.5 Bilangan Asam 
 
 Bilangan asam adalah ukuran dari 
jumlah asam lemak bebas. Perhitungannya 
dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH 
yang digunakan untuk menetralkan asam 
lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram 
sampel minyak atau lemak. Angka asam 
yang tinggi dapat menyebabkan endapan 
dalam sistem pembakaran dan juga 
merupakan indikator bahwa bahan bakar 
tersebut dapat berfungsi sebagai pelarut 
yang dapat mengakibatkan penurunan 
kualitas pada sistem bahan bakar 
(Nugroho, 2006.). Dari Gambar 6, dapat 
dilihat bahwa bilangan asam terendah yaitu 
0,67 mg KOH/g minyak pada suhu 60 oC. 
Menurut SNI-04-7182-2006, bilangan 
asam untuk biodiesel maksimal adalam          
0,8 mgKOH/g minyak. Jadi bilangan asam 
untuk biodiesel dalam percobaan ini masih 
dalam batas standar biodiesel. 
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Gambar 6.  Grafik hubungan antara 

temperatur operasi dengan 
bilangan asam biodiesel yang 
diperoleh pada berbagai variasi 
rasio molar minyak jarak pagar 
terhadap metanol dan putaran 
pengaduk. 

 
4. KESIMPULAN 
 
 Dari hasil percobaan dan pengujian 
sifat fisis biodiesel dari turunan minyak 
jarak pagar, dengan katalis KOH dengan 
rasio campuran minyak jarak dan metanol 
1:12, 1:14 dan 1:16 dan variasi kecepatan 
pengaduk 200 rpm, 300 rpm dan 400 rpm, 
maka dapat disimpulkan bahwa kondisi 
operasi yang terbaik untuk proses produksi 
biodiesel terdapat pada rasio campuran 
minyak jarak dengan metanol 1:16 dengan 
persentase katalis KOH 3% dengan kondisi 
operasi 400 rpm dan temperatur operasi 60 
oC yang menghasilkan rendemen 39,2 gr 
biodiesel dengan hasil pengujian sifat fisik 
dan kimia biodiesel yaitu  flash point 35 
oC, viskositas 5 cSt, berat jenis 846 kg/m3 
dan bilangan asam 0,67 mg KOH/gr 
minyak. 
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ABSTRAK. Studi tentang rancang bangun peralatan iodisasi garam portabel 
menggunakan sistem semi otomatis telah dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mempelajari dan mendesain peralatan iodisasi garam yang dapat bekerja secara 
otomatis untuk menyemprot dan mengaduk garam yang akan diiodisasi. Hasil pengujian 
sistem mekanik dan sistem otomatisasi menunjukkan semua parameter tersebut dapat 
beroperasi dengan baik dan stabil. Hasil uji kesesuian kadar iodium berdasarkan warna 
larutan iodat tester menunjukkan kadar iodium yang sesuai didapat pada waktu 
penyemprotan 3 detik dengan jumlah larutan KIO3 yang disemprot mencapai 27 cc serta 
warna yang muncul adalah ungu tua. Hasil pengujian garam iodium yang telah diiodisasi 
menunjukkan semua parameter yang diuji telah memenuhi persyaratan mutu SNI No. 01-
3556-200. Kelebihan alat hasil rancangan ini adalah mudah dipindah-pindahkan, dapat 
bekerja secara otomatis dan mudah dalam perawatan. 
 

Kata Kunci:  Garam, iodisasi, peralatan, semi otomatis, iodat.  
 
ABSTRACT.  The researches about design and manufacturing of portable salt iodized 
apparatus using semi-automatic system have been done. The aim of this research was to 
studied and to designed salt iodized apparatus which can be operation automatically to 
sprayer and mixing salt to be iodized. Result of mechanic and automatic system testing 
showed all testing parameters working well and stable. Testing result of iodine content 
based on iodat tester colour showed the best iodine content getting from spayer times 3 
second with KIO3 volume achieve 27 cc and iodat testing appear old puple colour. Testing 
result of iodized salt showed all parameters fulfill with SNI. No. 01-3556-200. The 
advantage of this apparatus were easily to removing, low energy consumption, working 
automatically and  easy to maintenance. 
 

Keywords: Apparatus, iodine, iodized, salt, semiautomatic. 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Garam adalah sejenis mineral alam 
berbentuk kristal putih dihasilkan dari 
proses penguapan air laut yang lazim 
dikonsumsi oleh manusia baik secara 
langsung sebagai bumbu masak atau 
digunakan sebagai pengawet makanan. 
Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1994 
tentang pengadaan garam beriodium, 

menegaskan bahwa garam yang dapat 
diperdagangkan bagi keperluan konsumsi 
manusia, pengawetan makanan atau bahan 
penolong industri pangan, adalah garam 
beriodium yang telah memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI)  dan berdasarkan 
SNI Nomor 01-3566-2000 batas 
kandungan iodium dalam garam adalah 
minimum 30 mg/kg. (Standar Nasional 
Indonesia, 2000). Garam beriodium 
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merupakan istilah untuk garam yang telah 
difortifikasi (ditambah) dengan iodium. Di 
Indonesia, iodium ditambahkan kedalam 
garam sebagai zat aditif atau suplemen 
dalam bentuk kalium iodat (Palupi L, 
2003). Teknologi iodisasi garam ditemukan 
pada tahun 1921 di Swiss ketika waktu itu 
sekitar 70 % anak-anak menderita 
gangguan akibat kekurangan iodium. Di 
Indonesia sendiri sudah menjadi kewajiban 
produsen garam untuk menambahkan 30 – 
80 ppm iodium ke dalam garam (Soeid, 
2005). Iodium merupakan salah satu 
mikronutrien penting untuk tubuh manusia. 
Kekurangan zat tersebut dapat 
mengakibatkan berbagai gangguan yang 
dikenal sebagai GAKI (Gangguan Akibat 
Kekurangan Iodium) seperti terjadinya 
pembesaran kelenjar gondok, gangguan 
mental/pertumbuhan dan kecerdasan 
(Siagian, 2003). Meskipun secara alamiah, 
garam yang dibuat dengan cara 
menguapkan air laut telah mengandung 
iodium, namun dalam proses 
pengolahannya  zat iodium tersebut akan 
menguap sehingga kadarnya sangat rendah, 
untuk itu perlu dilakukan penambahan 
iodium sebelum garam tersebut dikemas 
(Handayani, dkk. 2009).  

Proses pembuatan garam beriodium 
secara manual yang ada saat ini, dilakukan 
dengan cara mengaduk bolak-balik 
setumpuk garam yang telah disemprotkan 
larutan iodat ke dalam garam tersebut pada 
konsentrasi tertentu, misalnya konsentrasi 
4% dalam jumlah 100 ml untuk kebutuhan 
100 kg garam, sehingga akan diperoleh 
kandungan KIO3 dalam garam tersebut 
sebesar 40 ppm (Ilham, dkk. 2009), 
sedangkan proses iodisasi garam skala 
besar  umumnya menggunakan sistem 
kontinyu dengan cara penyemprotan 
larutan KIO3

 garam menggunakan sebuah 
kompresor kepermukaan garam yang 
berjalan diatas sebuah ban berjalan 
(conveyer belt) dan langsung dikeringkan 
menggunakan udara panas (Holman dan 
McCartney, 1960), namun peralatan 
tersebut disamping memerlukan modal 

yang besar juga hanya dapat dioperasikan 
untuk proses iodisasi garam skala besar.  

 Provinsi Aceh yang dikelilingi oleh 
lautan luas merupakan salah satu daerah 
penghasil garam, namun sebagian besar 
garam yang dihasilkan belum beriodium 
sehingga tidak dapat dipasarkan di pasaran 
umum dan nilai jualnya juga rendah, 
sedangkan garam iodium dalam kemasan 
yang ada di pasaran Aceh rata-rata 
merupakan produksi dari Provinsi 
Sumatera Utara (Owsianowski R, 2008). 
Kendala utama yang dihadapi petani garam 
di Provinsi Aceh dalam proses iodisasi 
garam adalah proses tersebut  masih 
dianggap rumit. kendala lainnya adalah 
belum tersedia peralatan iodisasi garam 
yang mudah dioperasikan, dapat beroperasi 
dalam skala kecil dan harga peralatan  yang 
terjangkau oleh pelaku industri garam. 

Untuk mengatasi permasalahan 
diatas, maka perlu direkayasa suatu 
peralatan iodisasi garam yang dapat 
beroperasi secara otomatis menyemprot  
dan mengaduk garam sesuai dengan 
takaran yang telah ditentukan berdasarkan 
jumlah volume garam yang akan diiodisasi, 
disamping itu peralatan yang dirancang 
dapat digunakan untuk produksi proses 
iodisasi garam dalam kapasitas kecil dan 
menengah serta harga peralatan sangat 
terjangkau oleh pelaku iodisasi garam skala 
UKM, lebih sederhana dan mudah dalam 
perawatan sehingga dapat merangsang 
petani garam yang ada di Provinsi Aceh 
untuk melakukan proses iodisasi garam 
dengan hasil akhir dapat meningkatkan 
nilai ekonomis dari garam rakyat yang ada 
di Provinsi Aceh. 
 

2. METODOLOGI 
 

2.1 Bahan dan Alat 
 

Bahan yang di gunakan untuk 
merancang peralatan ini adalah: besi siku   
4 x 4 untuk pembuatan rangka alat, plat 
stainles steel untuk membuat wadah 
penampung dan pengaduk garam. 
Sedangkan bahan untuk percobaan 
digunakan garam curah non iodium dan 
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bubuk KIO3 dan iodat tester untuk 
pengujian kadar iodat. Peralatan mekanik 
yang digunakan terdiri dari motor listrik         
1 HP 3 phase, gear box 1:40, aktuator DC 
12 Volt dan alat penyimpan dan 
penyemprot larutan iodat kapasitas 1 liter 
menggunakan motor DC 12 volt. Untuk 
peralatan unit otomatisasi terdiri dari 
Variable Frequency Drive (VFD) type 
ATV11HU18M2A, IC Timer H3BA-8 220 
Volt, Relay  MK2P1 220 Volt, Micro 
switch, Selector switch, Pilot lamp dan 
Power Supplay input AC 220 Volt, Output 
DC 12 Volt, 10 amper. Untuk merangkai 
semua peralatan tersebut digunakan alat-
alat perbengkelan seperti trafo las, mesin 
bubut, kunci, obeng serta multitester. 
 

2.2 Metode  
 

Dalam penelitian ini, dilakukan 
beberapa tapahapan yaitu: 
1. Perancangan alat mekanik dan sistem 

otomatisasi 
2. Pembuatan dan perakitan peralatan 

mekanik dan sistem otomatisasi 
3. Uji coba pendahuluan dan penyetelan 

peralatan 
4. Pelaksanaan penelitian 
5. Pengujian produk 

 

Adapun diagram lengkap metode 
penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Rancangan Alat dan Spesifikasi 
Peralatan Iodisasi Garam Sistem 
Otomatis  

 

Hasil rancangan peralatan iodisasi 
garam semi otomatis disajikan pada 
Gambar 2. Peralatan iodisasi garam sistem 
otomatis yang dirancang ini khusus 
ditujukan untuk industri iodisasi garam 
skala kecil dan menengah yang ada di 
Provisi Aceh karena berdasarkan survey 
lapangan diketahui bahwa proses produksi 
garam di Provinsi Aceh berbeda dengan 
daerah lain, di Provinsi Aceh produksi 
garam dilakukan dengan cara penguapan 
air garam (brine) dengan kayu bakar dan 

hanya dapat mengasilkan produksi garam 
dalam jumlah sangat terbatas.  Peralatan 
tersebut dirancang sesederhana mungkin, 
bersifat terapan agar mudah terjangkau 
oleh daya beli pengusaha iodisasi garam 
serta proses penggantian spare part yang 
mudah dan murah. Adapun spsesifikasi 
peralatan iodisasi garam ini ditampilkan 
pada Tabel 1. 

 

 
Gambar 1. Diagram alir pembuatan alat 

iodisasi garam sistem otomatis 
 
Tabel 1.  Spesifikasi peralatan iodisasi garam 

sistem otomatis 
No Spesifikasi Satuan Keterangan 

1. Dimensi (PxLxT) cm 115x57x145 

2. Kapasitas Alat kg/jam 120 

3. Kec. Putar RPM 
Dapat diatur 

(12-75) 

4. Waktu Proses/batch menit 
Dapat diatur 

(1-5) 

5. 
Konsumsi Daya 
Listrik 

watt 800 

6. Sumber Arus volt 220 

7. Sistem Operasi - Otomatis 

Selesai 

Data Awal Perancangan 

Pemilihan Bahan 

Gambar Teknik 

Pengujian Produk 

Pembuatan Komponen 
dan Perakitan Alat 

Uji Coba Kinerja 
Peralatan Mekanik dan 

Sistem Otamatis 

Mulai 

Perbaikan dan Penyetelan 
Alat 
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Keterangan: 

1 Penampung garam 12 Motor DC 
2 Plat pengaduk 13 Tangki iodium 
3 Nozel penyemprot iodium  14 Pompa iodium 
4 Pipa penyalur iodium 15 Kotak panel 
5 Lahar duduk 16 Lampu pilot 
6 As besi 17 Pengatur kecepatan motor 
7 Kopling 18 Saklar ON - OFF 
8 Motor penggerak 19 Pengatur waktu 
9 Saklar pembatas bagian atas 20 Pengatur waktu 
10 Saklar pembatas bagian bawah 21 Rangka atas 
11 Aktuator 22 Rangka bawah 

 

             
 (a) Tampak Depan (b) Tampak Samping 

Gambar 2. Gambar alat iodisasi garam sistem otomatis 
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 Dari data yang nampak seperti pada 
Tabel 1 diatas, peralatan yang dirancang 
mempunyai dimensi panjang 115 cm, lebar 
57 cm dan tinggi 145 cm dengan kapasitas 
maksimum peralatan mencapai 6 kg/batch 
dan diproses selama 3 menit sehingga total 
kapasitas alat adalah 120 kg/jam dengan 
konsumsi daya listrik sebesar 800 watt          
(4 amper) sehingga dapat menggunakan 
sumber arus listrik rumah tangga. Peralatan 
yang dirancang ini menggunakan sistem 
operasi otomatis yang memungkinkan 
operator hanya bertugas memasukkan 
garam kedalam wadah penampung garam 
ketika mencapai posisi batas atas. Gambar 
lengkap peralatan iodisasi sistem otomatis 
ini disajikan pada Gambar 2. 
 
3.2 Hasil Pengujian Sistem Mekanik 

dan Sistem Otomatisasi 
 
 Pengujian ini dilakukan untuk 
menyakinkan bahwa seluruh sistem 
mekanik dan sistem otomatisasi peralatan 
berjalan dengan baik dan stabil. Pengujian 
dilakukan dengan cara mengkondisikan 

alat pada beban maksimum dan dilakukan 
secara berulang-ulang. Hasil pengujian 
sistem mekanik dan sistem otomatisasi 
disajikan pada Tabel 2.  Berdasarkan Tabel 
2, dapat dilihat pada pengujian wadah 
penampung dan pengaduk garam tahan 
terhadap getaran dari dari mesin dan dapat 
menahan beban berat garam, namun pada 
putaran tinggi wadah penampung dan 
pengaduk akan terjadi getaran yang besar. 
Hal ini disebabkan oleh tidak seimbang 
(unbalance) pembagian beban berat wadah, 
namun tidak mempengaruhi kinerja 
peralatan karena peralatan tersebut hanya 
dioperasikan pada putaran rendah. Hasil 
pengujian motor penggerak, aktuator, dan 
sistem otomatisasi  menunjukkan hasil 
semua peralatan tersebut dapat berfungsi 
dengan baik dan stabil serta tidak ada 
indikasi terjadinya overload atau over 
heating. Pegujian alat penyemprot larutan 
KIO3 menunjukkan hasil larutan yang 
disemprot berbentuk kabut halus sesuai 
dengan yang direncanakan, namun pada 
akhir penyemprotan ditemui ada tetesan 
larutan KIO3

 pada ujung nozel. 
 

Tabel 2. Data pengujian sistem mekanik dan sistem otomatisasi 

No. Pengujian Hasil Uji 

1. Wadah Penampung dan Pengaduk Wadah penampung dan pengaduk garam tahan 
terhadap getaran dari luar dan beban berat 
garam, namun pada putaran tinggi terjadi 
getaran karena beban berat wadah pengaduk 
tidak seimbang 
 

2. Pengujian Motor Motor dapat bekerja dengan baik pada putaran 
lambat maupun putaran tinggi dan  tidak ditemui 
terjadinya over heating 
 

3. Pengujian Aktuator Aktuator dapat bekerja dengan baik untuk 
menaikkan dan menurunkan beban dan tidak ada 
indikasi terjadinya over load 
 

4. Pengujian Alat Penyemprot KIO3
 Alat penyemprot larutan KIO3 dapat bekerja 

dengan baik, namun pada akhir peyemprotan 
terdapat tetesan larutan KIO3 pada ujung nozel 
 

5. Sistem Otomatisasi Sistem otomatisasi bekerja dengan stabil sesuai 
dengan program yang telah diatur 
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3.3 Perhitungan Volume Larutan 
KIO3 yang Disemprot 
Berdasarkan Waktu 

 
 Setelah dilakukan pengujian sistem 
mekanik dan sistem otomatisasi 
selanjutnya dilakukan pengujian besaran 
volume larutan KIO3 yang dapat disemprot 
oleh alat penyemprot larutan KIO3 
berdasarkan waktu kerja dalam detik. 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 
mendapatkan acuan yang dapat dijadikan 
pedoman jumlah konsentrasi KIO3 
terhadap volume garam yang akan 
diiodisasi. Hasil pengujian volume larutan 
KIO3 yang dapat disemprot berdasarkan 
waktu disajikan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3.  Volume larutan KIO3

 yang dapat 
disemprot berdasarkan waktu 

No. 
Waktu 

Penyemprotan 
(detik) 

Jumlah Larutan 
KIO3 Yang 
Disemprot 

(cc) 

1. 1 6 

2. 2 14 

3. 3 27 

4. 4 38 

5. 5 52 

 
Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat 

dilihat waktu penyemprotan dapat disetting 
dengan rentang waktu 1 detik hingga 5 
detik. Waktu minimun selama 1 detik dapat 
menyemprotkan larutan KIO3 sebanyak           
6 cc. Sedangkan waktu penyemprotan 
maksimum selama 5 detik dapat 
menghasilkan volume larutan KIO3 
sebanyak 52 cc.  

  
3.4 Data Pengujian Awal Garam 

Sebelum Proses Iodisasi 
 
 Sebelum dilakukan proses iodisasi 
garam, terlebih dahulu dilakukan proses 
pengujian awal produk garam curah non 
iodium. Hasil pengujian digunakan untuk 
menentukan langkah tahapan selanjutnya. 
Tabel 4 memperlihatkan hasil pengujian 

awal garam curah non iodium yang 
sebelumnya telah dikeringkan dengan 
penjemuran matahari. 
 Dari data pada Tabel 4, menunjukkan 
kadar air awal mencapai 3,25%, kadar 
NaCl mencapai 96,60% dan kadar iodium 
mencapai 1,22% Dari data diatas dapat 
dilihat bahwa kandungan iodium dalam 
garam curah sangat rendah sehingga perlu 
dilakukan proses iodisasi garam. 
 
Tabel 4.  Data pengujian awal garam curah non 

iodium 

No. 
Jenis 

Pengujian 
Satuan Hasil Uji 

1 
Kadar Air 
(H2O) 

% (b/b) 3,25 

2 
Kadar 
NaCl 

% (b/b) 
adbk 

96,60 

3 
Kadar 
Iodium 

mg/kg 1,22 

Keterangan   : b/b     = bobot/bobot 
adbk  = atas dasar bahan 

kering 
 

3.5 Uji Kesesuaian Kadar Iodium 
Berdasarkan Warna Larutan 
Iodat Tester 

 
 Setelah dilakukan proses iodisasi 
garam, selanjutnya garam tersebut 
dilakukan pengamatan kesesuaian kadar 
iodat dalam garam menggunakan larutan 
iodat tester. Pengujian ini dilakukan 
dengan cara mengambil garam yang telah 
diiodisasi secara acak dan mengujinya 
dengan meneteskan larutan iodat tester 
sebanyak dua atau tiga tetes ke permukaan 
garam dan mengamati perubahan warna 
yang terjadi. Hasil pengamatan garam 
beriodium berdasarkan kesesuaian warna 
larutan iodat tester disajikan pada Tabel 5. 
 Berdasarkan hasil pengamatan yang 
disajikan pada Tabel 5 diatas, dapat dilihat 
terjadinya empat jenis perubahan warna 
yang berbeda. Waktu penyemprotan 1 
detik dengan jumlah larutan KIO3 yang 
disemprot mencapai 6 cc warna yang 
muncul adalah biru muda mengindikasikan 
bahwa jumlah kandungan iodat dalam 
garam masih kurang. Sebaliknya lama 
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waktu penyemprotan diatas 4 detik dengan 
jumlah larutan KIO3 yang disemprot 
mencapai lebih dari 38 cc  warna yang 
muncul adalah unggu kehitaman 
mengindikasikan jumlah kandungan iodat 
dalam garam berlebihan. Waktu 
penyemprotan terbaik didapat pada waktu 
penyemprotan 3 detik dengan jumlah 
larutan KIO3 yang disemprot mencapai          
27 cc serta warna yang muncul adalah 
ungu tua. 
 
3.6 Data Pengujian Garam Setelah 

Proses Iodisasi 
 
 Setelah dilakukan proses iodisasi, 
selanjutnya garam iodium dilakukan 
pengujian untuk mengetahui kandungan 
iodium, kadar air dan kadar NaCl. Hasil 
yang didapat dibandingkan dengan 
persyaratan mutu SNI No. 01-3556-2000 
tentang garam konsumsi beriodium.  Hasil 
pengujian disajikan pada Tabel 6. 

 Dari Tabel 6 dapat dilihat hasil 
pengujian kadar air (H2O) sebesar 3,46 %, 
kadar NaCl sebesar 96,60 % dan kadar 
iodium sebesar 42,87 mg/kg. Semua 
parameter hasil pengujian tersebut 
memenuhi persyaratan SNI. 
 
3.7 Kelebihan Peralatan Iodisasi 

Garam Sistem Otomatis Hasil 
Rancangan 

 
 Alat iodisasi garam yang telah 
dirancang ini memiliki beberapa kelebihan 
diantaranya: peralatan dapat dipindah-
pindahkan dengan mudah dari satu tempat 
ke tempat lainnya, konsumsi energi lebih 
rendah dan dapat menggunakan catu daya 
dari listrik rumah tangga, bekerja secara 
otomatis menyemprot dan mengaduk 
garam yang akan diiodisasi dan  biaya 
perawatan lebih murah serta mudah 
mendapatkan suku cadang yang akan 
diganti. 
 

Tabel 5. Pengamatan garam beriodium berdasarkan kesesuaian warna larutan Iodat tester 

No. 
Waktu 

Penyemprotan 
(detik) 

Jumlah Larutan KIO3 Yang 
Disemprot 

(cc) 

Warna 
Iodat Tester 

Keterangan 

1 1 6 Biru muda Kurang 

2 2 14 Ungu muda Mendekati 

3 3 27 Ungu tua Tepat 

4 4 38 
Ungu 

kehitaman 
Berlebihan 

5 5 52 
Ungu 

kehitaman 
Berlebihan 

 
Tabel 6. Data pengujian garam setelah proses iodisasi 

No. Jenis Pengujian Satuan 
Persyaratan Mutu 

SNI 
Hasil Uji 

1 Kadar Air (H2O) % (b/b) Maks. 7 3,46 

2 Kadar NaCl % (b/b) adbk Min. 94,7 96,60 

3 Kadar Iodium mg/kg Min. 30 42,87 

Keterangan   : b/b     = bobot/bobot 
adbk  = atas dasar bahan kering 
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3.8 Kelemahan Peralatan Iodisasi 
Garam Sistem Otomatis Hasil 
Rancangan 

 
 Disamping mempunyai beberapa 
kelebihan, alat iodisasi garam ini juga 
miliki beberapa kekurangan seperti hanya 
cocok digunakan untuk proses iodisasi 
garam skala kecil dan menengah, 
membutuhkan energi listrik untuk 
menggerakaan peralatan dan beberapa 
bagian peralatan perlu perawatan berkala 
untuk mencegah pengeroposan oleh zat 
garam. 
 
4. KESIMPULAN 
 
1. Peralatan iodisasi garam sistem 

otomatis yang telah dirancang 
mempunyai dimensi P 155 x L 57 x T 
145 cm dengan kapasitas alat 120 
kg/jam, kecepatan putaran dapat diatur 
antara 12 – 75 rpm dengan konsumsi 
daya listrik 800 watt.   

2. Hasil pengujian sistem mekanik dan 
sistem otomatisasi menunjukkan hasil 
semua parameter yang diuji dapat 
bekerja dengan baik dan stabil. 

3. Pada proses iodisasi garam waktu 
penyemprotan terbaik didapat pada 
waktu 3 detik dengan jumlah larutan 
KIO3 yang dapat disemprot mencapai 
27 cc dengan warna iodat tester yang 
muncul adalah unggu tua. 

4. Hasil pengujian garam yang telah 
diiodisasi meliputi uji kadar air, kadar 
NaCl dan kadar iodium menunjukkan 
hasil semua parameter yang diuji 
sudah memenuhi persyaratan SNI No. 
01-3556-2000. 
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ABSTRAK. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kualitas gula aren khususnya 
gula aren cetak di beberapa pasar di kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan 
metode survey di lima pasar Kota Banda Aceh yang dipilih secara purposive. Lima pasar 
yang dipilih adalah Pasar Peunayong, Pasar Aceh, Pasar Seutui, Pasar Kampong Ateuk 
dan Pasar Lamnyong. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random 
sampling, pemilihan sampel dilakukan secara proporsional. Total populasi pedagang gula 
aren yang tersebar di 5 pasar di Kota Banda Aceh, yaitu sekitar 40 pedagang, kemudian 
dipilih sebanyak 8 pedagang gula aren sebagai sampel. Tiap pedagang gula aren diambil 
1 kg gula aren untuk dianalisis mutunya. Adapun parameter yang dianalisis meliputi kadar 
air, bahan tidak larut air, kadar abu dan kadar gula pereduksi. Analisis data untuk 
mengevaluasi mutu gula aren dilakukan dengan histogram, menggunakan program SPSS. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata kadar air dan kadar gula pereduksi 
dari gula aren cetak telah memenuhi spesifikasi (SNI 01-3743-1995), sedangkan kadar 
bahan tidak larut dan kadar abu belum memenuhi spesifikasi. Rata-rata kadar air gula 
aren cetak adalah 7,13%, kadar gula pereduksi 7.78%, kadar bahan tidak larut air 1,34% 
dan kadar abu 2,58%. Parameter gula aren yang paling banyak tidak memenuhi 
spesifikasi adalah bahan tidak larut air yaitu sebesar 87.5%. 
 
Kata Kunci :   Banda Aceh, gula aren, mutu, pasar 
 
ABSTRACT. The aim of this research was to study the quality of arenga palm sugar 
especially solid sugar at several markets in Banda Aceh. The research was conducted by 
survey using purposive random sampling method with proportional samples. Five markets 
chosen are Peunayong, Aceh, Seutui, Kampong Ateuk and Lamnyong. The total number of 
palm sugar traders who spread in the five markets are about 40 peoples. This research 
secured 8 traders as respondents. Needed palm sugar about 1 kilogram for analyses the 
real quality. The parameters analyzed include moisture content, insoluble in water, ash 
content and reducing sugar levels. The data analyzed by using histogram and the data 
analysis were made by using SPSS program. The result showed the average moisture 
content and reduced sugar content has met the SNI 01-3743-1995, whereas the insoluble 
material and ash content did not have any specifications yet. The average of moisture 
content of the palm sugar were 4,01%, the reduction palm sugar were 7,78%, the insoluble 
materials were 1,34% and ash content were 2,58%. The palm sugar parameter which most 
unspecific materials were the insoluble for 87,5%. 

Keywords:  Banda aceh, market, palm sugar, quality. 
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1.  PENDAHULUAN 
 
 Kebutuhan dan ketergantungan 
konsumsi gula nasional khususnya 
terhadap gula pasir semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. Selama ini kebutuhan gula 
pasir tidak bisa dipenuhi oleh kapasitas 
produksi pabrik gula nasional yang 
semakin menurun. Besarnya konsumsi gula 
nasional, untuk industri pengolahan 
makanan dan domestik rumah tangga, tidak 
bisa dipenuhi oleh produksi pabrik dalam 
negeri. Pabrik gula di Indonesia kini 
jumlahnya tinggal 60-an dan mayoritas 
berada di Pulau Jawa yang hanya mampu 
memproduksi gula (tebu) 4,4 juta 
ton/musim giling (Nugroho, 2009). 
 Mengingat prospek pengembangan 
industri gula cukup cerah dalam masa-
masa mendatang terutama pasar dalam 
negeri yang masih terbuka lebar, maka 
kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi 
industri gula menuju swasembada 
merupakan pilihan yang tepat dalam 
mengurangi resiko tersebut. Pemerintah 
akan berusaha untuk secara bersama 
menciptakan iklim yang kondusif bagi 
pengembangan investasi di bidang industri 
gula. Penciptaan iklim yang kondusif bagi 
pengembangan investasi merupakan syarat 
mutlak yang harus dipenuhi dalam 
mempercepat tercapainya program 
swasembada gula (Ditjen PHP Deptan, 
2010) 
 Swasembada gula selain diupayakan 
melalui pengembangan dari tebu sebagai 
bahan bakunya juga dikembangkan melalui 
sumber bahan baku lain seperti dari aren 
dan kelapa. Gula aren adalah produk hasil 
pemekatan nira aren dengan panas 
(pemasakan) sampai kadar air yang sangat 
rendah (mencapai 6%), sehingga ketika 
dingin produk mengeras (Tarwiyah, 2001). 
Gula aren yang selama ini cukup dikenal 
dalam masyarakat telah mampu menyerap 
tenaga kerja petani. Hal  ini dimungkinkan 
karena aren cukup tersedia tanpa melalui 
budidaya. Aren dapat tumbuh tersebar 
hampir di seluruh Indonesia. 

 Gula aren dikonsumsi sebagai bahan 
makanan dan industri. Industri yang selama 
ini banyak menggunakan gula aren antara 
lain untuk pembuatan kecap, dodol, cendol, 
dan industri rumah tangga lainnya. Potensi 
aren yang cukup besar merupakan potensi 
ekonomi yang dapat memberikan 
kontribusi dalam pembangunan (Ditjen 
PHP Deptan, 2010). 
 Propinsi Aceh merupakan salah satu 
daerah penghasil gula aren. Pada umumnya 
cara pengolahan gula aren di Propinsi Aceh 
masih sederhana. Pengolahan yang 
sederhana menyebabkan mutu gula aren 
yang dihasilkan sangat beragam, mutu 
yang beragam dan cenderung kurang baik 
menyebabkan gula aren Aceh tidak dapat 
bersaing di tingkat nasional kecuali gula 
aren asal Desa Buket Merdeka, Kecamatan 
Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh 
Tenggara yang ternyata sudah dipasarkan 
ke manca negara (Anonimous, 2011) 
 Karakteristik fisik gula aren yang 
dipasarkan di Kota Banda Aceh cukup 
beragam seperti serbuk, padat (cetak), dan 
kental, namun yang berbentuk cetak 
merupakan yang paling banyak dijumpai. 
Secara keseluruhan belum diketahui mutu 
gula aren tersebut dengan demikian perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui 
mutu gula aren yang terdapat di Kota 
Banda Aceh dan selanjutnya diharapkan 
hasilnya dapat menjadi pedoman bagi 
produsen untuk perbaikan mutu gula aren. 
 
2. METODOLOGI 
 
2.1 Alat Dan Bahan 
 
 Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wadah plastik, beaker 
glass 250 ml, Refraktometer (OSK – 
Ogawa seiki), oven, tanur (Barnsted 
Thermolyne), desikator, timbangan analitik 
(CHYO Japan), erlenmeyer, (IWAKI 
Japan), buret (IWAKI Japan), labu ukur, 
penangas air, pendingin balik, 
kertas/serbet,   kertas saring, labu takar, 
pipet tetes, tabung reaksi, corong, water 
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bath, spektrofotometer, kuvet, dan gelas 
ukur.  
 Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah produk gula aren 
(khususnya gula aren cetak) yang diperoleh 
dari 5 pasar di Kota Banda Aceh, bahan-
bahan kimia yang digunakan untuk analisis 
adalah air destilata, asam asetat, Na-oksalat 
10 %, KI 20 %, H2SO4 25 %,Na2S2O3 0,1 
N, larutan Luff,  Anthrone 0.1%, dan 
indikator phenolptalein. 
 
2.2 Prosedur Penelitian  
 
2.2.1 Penentuan Lokasi dan Jumlah 

Tempat Pengambilan Sampel 
 
 Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode survey menggunakan 
metode purposive random sampling 
(Supranto, 1992): 
1.  Pemilihan secara purposive lima pasar 

di Kota Banda Aceh. Lima Pasar 
tersebut adalah Pasar Peunayong, 
Pasar Aceh, Pasar Seutui, Pasar 
Kampong Ateuk dan Pasar Lamnyong.   

2.  Pemilihan sampel secara proporsional. 
Menurut data survey tahun 2011, total 
populasi pedagang gula aren yang 
tersebar di 5 pasar di Kota Banda 
Aceh, yaitu sekitar 40 pedagang, 
kemudian dipilih sebanyak 8 pedagang 
gula aren sebagai sampel. Tiap 
pedagang gula aren diambil 1 kg gula 
untuk dianalisis keragaman mutunya. 

  
2.3 Analisis Kimia 
 
 Gula aren yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis mutu kimia yaitu kadar air, 
bahan tak larut air, kadar abu dan kadar 
gula pereduksi. 
 
2.4 Analisis Data  
 
 Analisis data untuk mengevaluasi 
mutu gula aren dilakukan dengan teknik 
pengendalian statistik (histogram) 
menggunakan program SPSS. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Kadar Air 
 

Kadar air sangat penting untuk 
mengetahui mutu suatu produk pangan. Air 
yang terdapat dalam bentuk bebas pada 
bahan pangan dapat membantu terjadinya 
proses kerusakan pangan (Syarif dan Halid, 
1993). 
 Hasil analisis statistik menggunakan 
histogram diketahui rata-rata kadar air 
yang dihasilkan adalah sebesar 7.13% . 
Nilai tersebut berada dalam batas 
spesifikasi yang telah ditetapkan menurut 
SNI 01-3743-1995 yaitu maksimal 10%, 
dengan jumlah data kadar air yang 
memenuhi spesifikasi yaitu 87.5%. 
Frekuensi untuk parameter mutu kadar air 
dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan 
gambar histogram untuk parameter kadar 
air dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Tabel 1. Frekuensi kadar air gula aren 

INTERVAL xi Fi 

3,32 - 5,368 4,344 0 

5,369 - 7,435 6,402 3 

7,436 - 9,442 8,439 3 

9,443 - 11,449 10,446 2 

Jumlah 8 

 

 
Keterangan : X = Rata-rata kadar air yang    

dihasilkan  
                      USL = Batas atas spesifikasi (SNI)  
                       N  =  Jumlah sampel  
                      UCL = Batas pengendali atas  
                       LCL = Batas pengendali bawah 

 
Gambar 1.  Kadar air gula aren 
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Berdasarkan Histogram diketahui 
bahwa nilai UCL (Upper Control Limit) 
adalah sebesar 4.5528% dan LCL (Low 
Control Limit) sebesar 3.7232%. 
Berdasarkan histogram tersebut dapat pula 
diketahui pola penyebaran datanya, data 
cenderung terpusat pada nilai rata-rata (X), 
hal ini berarti keseragaman produk baik, 
sedangkan nilai UCL lebih rendah dari 
nilai USL (Upper Standard Limit) yang 
ditetapkan yakni maksimal 10%. 

 
3.2 Bahan Tak Larut Air  
 

Bahan tidak larut air merupakan 
kandungan padatan yang tidak bisa larut 
(kotoran) yang terdapat dalam gula, 
dimana jika kadarnya tinggi akan 
mempengaruhi kandungan bahan lain 
dalam gula aren. Hasil analisis 
menggunakan histogram diketahui rata-rata 
bahan tak larut air yang dihasilkan adalah 
sebesar 1,34%. Nilai tersebut berada di luar 
batas spesifikasi yang telah ditetapkan 
menurut SNI 01-3743-1995 maksimal 1 %, 
banyaknya data bahan tidak larut yang 
memenuhi spesifikasi hanya 12,5 %. 
Sedangkan data  bahan tidak larut yang 
tidak memenuhi spesifikasi adalah 87,5%.  

Penyimpangan dapat disebabkan 
beberapa faktor antara lain adanya bahan-
bahan lain non gula seperti serpihan kayu 
yang ikut masuk pada saat pengambilan 
nira maupun pada saat pemasakan dan juga 
kotoran dari sisa pembakaran yang ikut 
masuk pada saat pemasakan (Sudarmadji 
dan Suhardi, 1989). Untuk menghasilkan 
nira yang lebih bersih dapat dilakukan 
penyaringan, nira hasil penyadapan 
disaring dengan kain saring atau saringan 
halus dari anyaman kawat tahan karat 
sehingga akan memperoleh nira yang 
bersih (Anonim, 2012) 

Tabel frekuensi untuk parameter 
mutu kadar bahan tak larut bisa dilihat 
pada Tabel 2, sedangkan histogram untuk 
parameter ketidaklarutan dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 

Tabel 2.  Frekuensi kadar bahan tak larut gula 
aren 

INTERVAL xi fi 
0,95 – 1,27 1,11 3 
1,28- 2,6 1,94 1 
2,7  - 2,93 2,815 1 
2,94 – 4,25 3,59 2 
4,26 – 5,57 4,951 1 

Jumlah 8 

 

 
Keterangan : X = Rata-rata bahan tak larut yang    

dihasilkan  
                      USL = Batas atas spesifikasi (SNI)  
                       N  =  Jumlah sampel  
                      UCL = Batas pengendali atas  
                       LCL = Batas pengendali bawah 

 

Gambar 2.  Bahan tak larut air gula aren 
 

Berdasarkan histogram diketahui 
bahwa nilai UCL (Upper Control Limit) 
adalah sebesar 1,7% dan LCL (Low 
Control Limit) sebesar 1,1%. Berdasarkan 
histogram tersebut dapat pula diketahui 
LCL lebih tinggi dari nilai USL (Upper 
Standard Limit) yang ditetapkan yakni 
maksimal 1%, hal tersebut berarti berada di 
luar batas spesifikasi. 

Kadar bahan tak larut air berada 
diluar batas spesifikasi maka mutu gula 
aren tersebut sangat rendah, yang diduga 
karena terdapat kotoran yang tidak 
diinginkan sehingga dapat menyebabkan 
gula aren tersebut kurang disukai 
konsumen. 
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3.3 Kadar Abu 
 

Kadar abu penting untuk mengetahui 
mutu suatu produk pangan. Kadar abu ada 
hubungannya dengan mineral suatu bahan. 
Mineral berbentuk garam organik dan 
anorganik. Kadar abu ini berhubungan juga 
dengan proses kebersihan suatu proses 
pengolahan dan juga kemungkinan 
penggunaan pengawet. 

Hasil analisis menggunakan 
histogram diketahui rata-rata kadar abu 
yang dihasilkan adalah sebesar 2,58%. 
Nilai tersebut berada di luar batas 
spesifikasi yang ditetapkan menurut SNI 
01-3743-1995 maksimal 2%. Hal ini 
berarti banyak data kadar abu yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi mutu yang 
ditetapkan menurut SNI 01-3743-1995  
yang mencapai 75%, dan hanya 25% 
sampel yang memenuhi spesifikasi. Tabel 
frekuensi untuk parameter mutu kadar abu 
bisa dilihat pada Tabel 3, sedangkan 
gambar histogram untuk parameter kadar 
abu dapat dilihat pada Gambar 3. 

Berdasarkan histogram diketahui 
bahwa nilai UCL (Upper Control Limit) 
adalah sebesar 2,91% dan LCL (Low 
Control Limit) sebesar 2,24%. Berdasarkan 
histogram tersebut dapat pula diketahui 
pola penyebaran datanya, penyebaran data 
cenderung terpusat pada nilai rata-rata, hal 
ini berarti keseragaman produk baik, tetapi 
nilai LCL lebih tinggi dari nilai USL 
(Upper Standard Limit) yang ditetapkan 
yakni maksimal 2%. 

 
Tabel 3. Frekuensi kadar abu gula aren 

INTERVAL xi fi 

1,95 - 2,42 2,185 2 

2,43 - 2,90 2,665 2 

2,91- 3,38 3,385 1 

3,39 -  3,86 3,591 2 

3,87 - 4,34 4,105 1 

4,35 – 4,83 4,59 0 

4,84 - 5,31 5,075 0 

Jumlah 8 

 

 
Keterangan : X = Rata-rata kadar abu yang    

dihasilkan  
                      USL = Batas atas spesifikasi (SNI)  
                       N  =  Jumlah sampel  
                      UCL = Batas pengendali atas  
                       LCL = Batas pengendali bawah 

 

Gambar 3. Kadar abu gula aren 
 
3.4 Kadar Gula Pereduksi 
 
 Dalam pengolahan nira menjadi gula 
aren, yang diutamakan adalah sukrosanya. 
Bila nira dipanaskan maka sukrosanya 
akan terhidrolisis menjadi gula pereduksi. 
Peningkatan kadar gula reduksi dalam 
pengolahan gula aren tidak dikehendaki, 
karena semakin tinggi kadar gula pereduksi 
maka semakin rendah kadar sukrosa yang 
terdapat dalam gula aren tersebut (Lutony, 
1993.) 
 Hasil analisis menggunakan histogram 
diketahui rata-rata kadar gula pereduksi yang 
dihasilkan adalah sebesar 7,78%. Nilai 
tersebut berada dalam batas spesifikasi yang 
telah ditetapkan menurut SNI 01-3743-1995 
yaitu maksimal 10%, jumlah data kadar gula 
reduksi yang memenuhi spesifikasi yaitu 
100%. Tabel frekuensi untuk parameter mutu 
kadar gula pereduksi bisa dilihat pada Tabel 
4, sedangkan gambar histogram untuk 
parameter kadar gula reduksi dapat dilihat 
pada Gambar 4. 
 Berdasarkan histogram diketahui 
bahwa nilai UCL (Upper Control Limit) 
adalah sebesar 8,11% dan LCL (Lower 
Control Limit) sebesar 7,44%. Berdasarkan 
histogram tersebut dapat pula diketahui 
pola penyebaran datanya, penyebaran data 
cenderung terpusat pada nilai rata-rata, hal 
ini berarti keseragaman produk baik, 
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sedangkan nilai LCL lebih kecil dari nilai 
USL (Upper Standard Limit) yang 
ditetapkan yakni minimal 10%, hal tersebut 
berarti sebagian besar nilai kadar gula 
pereduksi masih dalam batas spesifikasi. 
 
Tabel 4. Frekuensi kadar gula reduksi gula 

aren 

INTERVAL xi fi 

3,12- 4,38 3,75 0 

4,38 - 5,67 5,025 2 

5,68- 6,96 6,32 1 

6,97 - 8,23 7,6 1 

8,24 - 9,49 8,865 0 

9,50 - 10,76 10,13 4 

10,77 - 12,02 11,395 0 

Jumlah 8 

 

 
Keterangan : X = Rata-rata kadar gula reduksi 

yang    dihasilkan  
                      USL = Batas atas spesifikasi (SNI)  
                       N  =  Jumlah sampel  
                      UCL = Batas pengendali atas  
                       LCL = Batas pengendali bawah 

 

Gambar 4. Kadar gula reduksi gula aren 
 
4. KESIMPULAN  
 
1. Kadar air dan kadar gula reduksi dari 

gula aren cetak telah memenuhi 
spesifikasi SNI 01-3743-1995, 
sedangkan kadar bahan tak larut dan 
kadar abu belum memenuhi 
spesifikasi. 

2. Rata-rata kadar air gula aren cetak di 
lima pasar Kota Banda Aceh adalah 
4,01%, kadar gula pereduksi 7,78%, 
kadar bahan tak larut 1,34% dan kadar 
abu 2,58%. 

3. Parameter gula aren yang paling 
banyak tidak memenuhi spesifikasi 
adalah bahan tak larut air yang 
mencapai 87,5%. 

 

5. SARAN 
 
 Perlu dilakukan penelitian ditingkat 
produsen sehingga dapat diketahui secara 
langsung sumber penyebab dan cara 
penanganannya. 
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ABSTRAK. Minyak sereh dapur merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses peningkatan 
konsentrasi sitral dalam minyak sereh menggunakan metode distilasi vakum. Proses 
distilasi vakum dilakukan pada kisaran suhu operasi 100 hingga 140 °C, tekanan 50 
hingga 90 mbar dan pH 3 hingga 7. Hasil gas kromatografi-spektroskopi massa (GC-MS) 
menunjukkan proses distilasi vakum dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi 
sitral minyak sereh dapur. Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi suhu, tekanan dan 
pH memberikan pengaruh pada peningkatan konsentrasi sitral yang dihasilkan. 
Konsentrasi sitral tertinggi sebesar 84,7% diperoleh pada kondisi suhu 140 oC, tekanan   
70 mbar dan pH 5. 
 

Kata Kunci: Distilasi vakum, minyak sereh dapur, sitral. 
 
ABSTRAK.  Lemongrass oil is the one type of essential oil that has high economic value. 
This research purpose to learn the process continued to increase the levels of citral in 
lemongrass oil using vacuum distillation method. Vacuum distillation process of 
lemongrass oil was carried out at operating condition: temperature of 100 to 140 oC, 
pressures of 50 to 90 mbar and pH of 3 to 7. Gas chromatography-mass spectroscopy 
(GCMS) results show that vacuum distillation process increased the concentration of citral 
of lemongrass oil. The experimental results show that variations of temperature, pressure 
and pH influence on concentration of citral. The highest citral of 84.7% obtained at 
experimental condition of temperature of 140 oC, pressure of 70 mbar and pH of 5. 
 
Keywords: Citral, lemongrass oil, vacuum distillation. 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Indonesia merupakan salah satu 
negara yang terkenal sebagai penghasil 
minyak atsiri. Sereh dapur (Cymbopogon 
citratus) merupakan tanaman yang dapat 
diolah untuk menghasilkan minyak atsiri. 
Sereh dapur adalah tanaman dalam 
keluarga rumput yang mengandung minyak 
atsiri sebesar 1 sampai 2% pada basis 
kering (Carlson et al., 2001). Minyak sereh 
dapur (Lemongrass oil) merupakan salah 

satu jenis minyak atsiri yang memiliki nilai 
ekonomi tinggi. Dalam jumlah besar 
minyak sereh dapur digunakan untuk 
menghasilkan sitral, yang merupakan 
konstituen utama dari minyak tersebut. 
Karena berkadar sitral tinggi maka minyak 
tersebut memiliki bau lemon yang keras, 
sehingga dinamakan lemongrass. 
Kandungan sitral minimal yang 
dipersyaratkan dalam perdagangan minyak 
sereh dapur adalah minimal 75%  
(Guenther, 1990). Sitral merupakan bahan 
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baku untuk pembuatan ionon (suatu 
senyawa aromatik yang berbau violet). 
Ionon adalah golongan senyawa-senyawa 
aromatis sintetik yang banyak digunakan 
sebagai pewangi dalam berbagai macam 
parfum dan kosmetika. Ionon memiliki bau 
seperti violet yang intensif dan tahan lama. 
Di samping itu, sitral sangat penting 
sebagai bahan baku pada sintesa vitamin A 
(Hendrique dkk. 2001). Disamping itu 
karena memiliki bau lemon yang keras, 
maka sereh dapur juga sering digunakan 
secara luas untuk campuran bahan pewangi 
sabun, detergen dan berbagai jenis aneka 
produk teknis (Guenther, 1990; Lalko dan 
Api, 2008).  

Minyak sereh dapur umumnya 
diperoleh melalui proses penyulingan. 
Namun, kandungan sitral dalam minyak 
sereh dapur yang dihasilkan melalui proses 
penyulingan masih belum memenuhi 
standar perdagangan yaitu minimal 75%. 
Ada beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan kandungan 
sitral dalam minyak sereh dapur. Salah satu 
metode yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kadar sitral minyak sereh 
dapur adalah metode distilasi vakum 
(Tovar dkk., 2010). Suhu dan tekanan 
merupakan parameter yang sangat penting 
untuk menghasilkan produk dengan tingkat 
kemurnian yang tinggi dalam proses 
distilasi vakum. Derajat keasaman atau pH 
bahan baku minyak sereh dapur juga 
memegang peranan penting dalam 
mengikat komponen sitral (Sasser, 1992).  
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
peningkatan konsentrasi sitral minyak 
sereh dapur dengan metode distilasi 
vakum. Pengaruh variabel proses yaitu 
suhu dan tekanan pada metode distilasi 
vakum serta derajat keasaman bahan baku 
akan dipelajari untuk mendapatkan 
rendemen yang terbaik. 
 
2. METODOLOGI 
 

Minyak sereh dapur yang digunakan 
diperoleh dari CV. Eteris Nusantara-
Yogyakarta, minyak goreng (sebagai media 

pemanas), asam askorbat dan KOH. Alat 
yang digunakan meliputi alat distilasi 
vakum yang terdiri atas satu set alat 
distilasi yang dilengkapi dengan pompa 
vakum, dan pH meter.  

Setelah rangkaian peralatan distilasi 
vakum disiapkan, minyak sereh dapur 
sebanyak 200 ml dimasukkan ke labu leher 
tiga. Selanjutnya, dilakukan penambahan 
asam askorbat atau KOH 10% untuk 
mencapai pH yang diinginkan. Peralatan 
distilasi vakum dihidupkan pemanasnya 
dan diatur suhu dan tekanannya sesuai 
variabel penelitian. Pengkondisian operasi 
yang digunakan dengan cara pendekatan 
tekanan uap terhadap titik didih (kisaran 
suhu) komponen utama minyak sereh 
dapur yang diinginkan. Proses vakum 
distilasi dihentikan ketika minyak telah 
berhenti teruapkan.  

Analisis komponen dalam minyak 
sereh dapur awal sebelum distilasi vakum 
dilakukan dengan menggunakan gas 
kromatografi-spektroskopi massa (GC-
MS). Analisis GC-MS dilakukan di 
Laboratorium Kimia Analisis Politeknik 
Negeri Lhoksemawe. Hasil analisis GC-
MS terhadap produk minyak sereh dapur 
setelah distilasi vakum menunjukkan 
bahwa produk bawah memiliki konsentrasi 
sitral yang lebih tinggi dibandingkan 
produk atas. Selanjutnya, pada penelitian 
ini analisis produk difokuskan pada produk 
bawah (bottom) hasil distilasi vakum. 
Analisis yang dilakuan terhadap produk 
bawah hasil distilasi vakum adalah 
kandungan sitral menggunakan GC-MS, 
berat jenis menggunakan piknometer, 
indeks bias dengan refraktometer serta 
kelarutan dalam alkohol 90% (Guenther, 
1990). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

Minyak sereh dapur hasil distilasi 
vakum berwarna kuning-coklat jernih dan 
berbau khas lemon. Hasil distilasi minyak 
sereh dapur yang didapat menghasilkan 2 
(dua) produk yaitu produk bawah dan 
produk atas. Masing-masing produk 
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memiliki komponen berbeda, dimana 
produk bawah banyak mengandung 
komponen bertitik didih tinggi sedangkan 
pada produk atas mengandung komponen 
bertitik didih rendah. Hasil distilasi vakum 
kemudian di analisis menggunakan GC-
MS untuk mengetahui konsentrasi 
komponen-komponen yang terkandung 
didalamnya. Dari hasil analisis GC-MS 
produk bawah diperoleh informasi bahwa 
terdapat 15-18 komponen senyawa yang 
terkandung dalam minyak sereh. 
Komponen kimia penyusun minyak sereh 
dapur dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 
hanya menunjukkan komponen dengan 
konsentrasi yang lebih besar dari 1%. 
 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 
1, komponen dalam minyak sereh dapur 
dengan persentase tertinggi adalah sitral. 
Sitral adalah isomer acyclic monoterpen 
aldehydes gabungan dari neral (β/cis-citral) 
dan geranial (α/trans-citral) (Tovar dkk., 
2010). Sitral yang memiliki dua isomer 
memiliki titik didih sebesar 229 °C pada 
tekanan 760 mmHg, namun waktu retensi 
β-sitral lebih kecil dibandingkan α-sitral 
(Puji, 2012). Hasil penelitian menunjukkan 
adanya perbedaan konsentrasi sitral pada 
minyak sereh dapur sebelum dan sesudah 
proses distilasi vakum. Konsentrasi sitral 
pada minyak sereh dapur sebelum proses 
distilasi vakum adalah 72%. Konsentrasi 
sitral pada minyak sereh dapur setelah 
proses distilasi vakum bervariasi 
tergantung dari kondisi proses. Hal ini 
terkait erat dengan adanya perbedaan titik 
didih dari masing-masing komponen. 
Perbedaan jumlah komponen dan titik 
didih juga diikuti oleh berbedanya waktu 
retensi pada saat analisis GC-MS. 

Suhu merupakan salah satu faktor 
penting dalam proses distilasi vakum. 
Gambar 1 menunjukkan hubungan suhu 
operasi terhadap konsentrasi sitral pada 
kondisi proses distilasi vakum bertekanan 
70 mbar dan derajat keasaman minyak 
pada pH 5. Sebagaimana terlihat pada 
Gambar 1, kandungan sitral yang diperoleh 
semakin meningkat dengan meningkatnya 
suhu operasi. Pada kondisi tekanan vakum 

yang sama maka semakin tinggi temperatur 
operasi akan menyebabkan komponen-
komponen yang memiliki titik didih rendah 
akan semakin mudah terpisah menjadi 
produk atas. Hal ini akan menyebabkan 
konsentrasi sitral pada produk bawah akan 
semakin besar. Sebagian besar sitral berada 
pada produk bawah karena memiliki titik 
didih yang relatif lebih tinggi  yaitu 229 oC. 
Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi 
sitral tertinggi sebesar 84,7% dipeoleh 
pada suhu proses 140 oC yang berarti 
terjadi peningkatan konsentrasi sitral pada 
minyak sereh dapur sebesar 12,7% setelah 
dilakukan proses distilasi vakum. 
 
Tabel 1. Komponen penyusun minyak sereh 

dapur (suhu 120 oC, tekanan 70 mbar 
dan pH 7) 

N
o 

Komponen 

Persentase (%) 
Komponen Minyak 

Sebelum 
Distilasi 

Sesudah 
distilasi 

Bawah Atas 

1. 
6-methyl-5-
heptene 

2,29 2,49 3,61 

2. β-myrcene 12,70 10,70 17,57 

3. 3-cyclohexene 1,52 0,87 1,3 

4. 
z-citral (Neral- 
β-citral) 

31,61 32,79 28,90 

5. Geranilol 3,97 3,46 3,69 

6. Citral (α-citral) 40,71 44,09 37,33 

7. 
Trimethyl-8-
methylene 

1,25 - 1,10 

8. β-guaiene 0,89 0,74 17,57 

 

 
Gambar 1.  Pengaruh suhu operasi terhadap 

konsentrasi sitral minyak sereh 
dapur 

 
Selain suhu, tekanan merupakan 

salah satu faktor penting dalam proses 
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distilasi vakum. Gambar 2 menunjukkan 
hubungan tekanan operasi terhadap 
konsentrasi sitral pada kondisi proses 
distilasi vakum bersuhu 120 oC dan derajat 
keasaman minyak pada pH 5. Sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 2, kandungan 
sitral yang diperoleh semakin meningkat 
dengan semakin rendahnya tekanan atau 
semakin vakum. Pada kondisi suhu operasi 
yang sama maka semakin rendah tekanan 
operasi (semakin vakum) maka akan 
menyebabkan komponen-komponen yang 
memiliki titik didih rendah akan semakin 
mudah terpisah menjadi produk atas. 
Sebaliknya, semakin rendah tekanan maka 
semakin banyak komponen sitral yang 
terpisah pada produk bawah. Sitral 
memiliki titik didih yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan komponen-komponen lain 
dalam minyak sereh dapur sehingga akan 
lebih mudah terpisah dengan komponen 
lain pada tekanan yang lebih rendah. 
Komponen yang bertitik didih tinggi lebih 
mudah terpisah dengan kondisi vakum. 
Selain itu, minyak atsiri umumnya tidak 
disuling pada tekanan atmosfir tetapi dalam 
keadaan vakum karena pada tekanan 
atmosfir dan suhu tinggi dapat 
menyebabkan dekomposisi (Agustian dkk., 
2008). Hasil sitral tertinggi terdapat pada 
tekanan 50 mbar yaitu sebesar 84,7%. Hal 
ini berarti terjadinya peningkatan 
konsentrasi sitral sebesar 12,7% setelah 
dilakukan proses distilasi vakum. 
 Derajat keasaman (pH) minyak sereh 
dapur mempengaruhi konsentrasi sitral 
minyak sereh dapur hasil distilasi vakum. 
Gambar 3 menunjukkan hubungan derajat 
keasaman terhadap konsentrasi sitral pada 
kondisi proses distilasi vakum bersuhu 120 
oC dan tekanan 70 mbar. Dari gambar 3 
terlihat bahwa konsentrasi sitral dapat 
optimal pada pH 4 tetapi rendah pada pH 
dibawah 4 dan pH diatas 4. Hal ini 
disebabkan oleh pH dan sifat kimia dari 
sitral akan mempengaruhi laju pemisahan 
sitral dan komponen-komponen lain. Pada 
pH yang relatif tinggi proses pemisahan 
terjadi lebih cepat. Akibatnya, ada sebagian 
komponen sitral yang terpisah dan ikut ke 

distilat (produk atas) sehingga konsentrasi 
sitral pada produk bawah berkurang. 
Sebaliknya, pada kondisi pH rendah proses 
pemisahan terjadi secara normal karena 
minyak sereh dapur bersifat asam. Derajat 
keasaman minyak sereh dapur awal adalah 
3,3. 
 

 
Gambar 2.  Pengaruh tekanan operasi 

terhadap konsentrasi sitral minyak 
sereh dapur 

 

 
Gambar 3. Pengaruh pH (derajat keasaman) 

minyak sereh dapur terhadap 
konsentrasi sitral minyak sereh 
dapur 

 
Jika pH sitral yang terlalu rendah, 

hasil sitral rendah karena tingginya 
kehilangan sitral membentuk produk 
samping selama proses distilasi. Reaksi 
yang berlangsung dalam keadaan pH yang 
semakin rendah pH (semakin asam), maka 
laju reaksi akan makin cepat. Peristiwa ini 
disebabkan oleh adanya ion H+ yang akan 
mempercepat laju reaksi. Semakin banyak 
ion H+ dalam reaksi, maka laju reaksi akan 
makin cepat (Sigit, 2009). Produk samping 
dapat terbentuk melalui mekanisme 
dimerisasi, polimerisasi, atau kondensasi. 
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Mengurangi pH campuran yang 
mengandung sitral untuk menghambat 
pembentukan produk samping seperti pada 
saat pemanasan. Pembentukan produk 
samping seperti isositral dapat dikurangai 
dengan menurunkan pH hingga di bawah 7, 
tapi pH sekitar 4 sampai 5 secara khusus 
lebih disukai. Sebagian besar produsen 
sitral memproduksi sitral pada pH di 
bawah 7 (Sasser, 1992). 
 
4. KESIMPULAN 
 
 Peningkatan konsentrasi sitral 
sebagai komponen utama dari minyak 
sereh dapur dapat dilakukan dengan 
menggunakan distilasi vakum. Peningkatan 
konsentrasi sitral pada minyak sereh dapur 
hasil distilasi vakum dipengaruhi oleh suhu 
dan tekanan distilasi vakum serta derajat 
keasaman minyak sereh dapur bahan baku 
yang digunakan. Hasil GC-MS 
menunjukkan bahwa konsentrasi sitral 
minyak sereh dapur hasil distilasi vakum 
berkisar antara 75,3 hingga 84,7%. Hal ini 
berarti peningkatan konsentrasi sitral yang 
terjadi setelah proses distilasi vakum 
berkisar antara 3,3 hingga 12,7%. 
Konsentrasi sitral tertinggi sebesar 84,7% 
diperoleh pada kondisi proses suhu 140oC 
dan tekanan 70 mbar serta pH minyak 
sereh dapur sebesar 5. 
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ABSTRAK. Sintesis biodiesel dari minyak goreng bekas menggunakan katalis bentonit 
terpilar alumina yang dimodifikasi dari bentonit alam, Kuala Dewa, Aceh Utara, telah 
dilakukan. Bentonit alam (Ca-bentonit) dimodifikasi melalui proses pertukaran kation 
menjadi Na2-Bentonit dan H2-Bentonit, kemudian dipilarisasi menggunakan AlCl3 dan 
NaOH menghasilkan bentonit terpilar alumina. Bentonit terpilar alumina yang diperoleh 
dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X (X-ray Diffraction/XRD). Biodiesel disintesis 
melalui reaksi transesterifikasi minyak goreng bekas dengan metanol menggunakan 
perbandingan molar 1:5; 1:10 dan 1:15.  Hasil reaksi dianalisis menggunakan 
kromatografi gas-spekroskopi massa (GC-MS) dan spektroskopi 1H-NMR. Persentase 
yield tertinggi metil ester (biodiesel) yang terbentuk diperoleh menggunakan 
perbandingan molar minyak goreng bekas dan metanol 1:15. Bilangan asam dan bilangan 
iod biodiesel yang terbentuk telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 04-7182-
2006). Dengan demikian, alumina bentonit terpilar alumina dapat digunakan sebagai 
katalis pada reaksi transesterifikasi minyak goreng bekas dan biodiesel yang dihasilkan 
dapat menjadi alternatif bahan bakar biodiesel yang sangat potensial.  
 

Kata kunci: Bentonit terpilar alumina, biodiesel, minyak goreng bekas, transesterifikasi. 
 

ABSTRACT. Biodiesel production from waste cooking oil by using alumina-pillared 
bentonite modified from natural bentonite from Kuala Dewa, North Aceh as catalyst have 
been conducted. Natural bentonite (Ca-bentonite) was modified by cation exchanged into 
Na2-Bentonite and H2-Bentonite, then was pillared by using AlCl3 and NaOH to produce 
alumina-pillared bentonite. Alumina-pillared bentonite obtained was characterized by X-
ray Diffraction (XRD). Biodiesel was synthesized by transesterification of waste cooking 
oil with methanol on the molar ratio 1:5; 1:10 and 1:15. Product was analyzed by gas 
chromatograpy-mass spectroscopy (GC-MS) and spectroscopi 1H-NMR. The highest % 
yield of methyl ester (biodiesel) was obtained on 1:15 molar ratio of waste cooking oil to 
methanol. Acid number and iodine number of biodiesel obtained in this study in 
accordance with the Indonesia National Standard for Biodiesel as SNI 04-7182-2006. 
Therefore, alumina-pillared bentonite can be used as catalyst on transesterification 
reaction and biodiesel produced from waste cooking oil could potentially be an alternative 
biodiesel fuel. 
 

Keywords: Alumina-pillared bentonite, biodiesel, transesterification, waste cooking oil. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Biodiesel diperoleh melalui reaksi 
transesterifikasi atau alkoholisis lemak atau 
minyak dengan suatu alkohol dengan 
adanya katalis asam, basa atau enzim 
(Demirbas, 2009). Hasil reaksi merupakan 
campuran dari metil ester yang dikenal 
sebagai biodiesel. Biodiesel merupakan 
bahan bakar yang sangat menjanjikan 
karena tidak beracun, mudah terurai 
(biodegradable), bebas dari belerang dan 
senyawa aromatik lainnya sehingga 
membuat pembakarannya lebih bersih 
dibandingkan bensin sehingga dapat 
mengurangi pencemaran lingkungan yang 
disebabkan oleh gas SOx, CO, hidrokarbon 
yang tidak bereaksi serta bahan-bahan 
padat lainnya yang merupakan sisa 
pembakaran (Xie et al., 2005).  

Biodiesel dapat disintesis dari 
trigliserida minyak nabati atau minyak 
hewan (Jitputti et al., 2006). Minyak nabati 
yang biasa digunakan pada sintesis 
biodiesel adalah minyak kelapa minyak 
kelapa sawit, minyak kacang kedele, 
minyak biji bunga matahari, dan minyak 
jarak. Lemak hewan walaupun dapat 
digunakan sebagai bahan dasar biodiesel 
namun belum dikaji secara luas. 

 Indonesia merupakan negara 
penghasil minyak sawit terbesar kedua 
setelah Malaysia. Berdasarkan aspek 
kelimpahan bahan baku ini, produksi 
biodiesel umumnya menggunakan produk 
sawit, seperti minyak sawit mentah (crude 
palm oil), RBDPO (refined bleached 
deodorized palm oil), olein, stearin dan 
PFAD (palm fatty acid destilated) dalam 
berbagai kondisi dan kualitas (Erningpraja 
dan Drajat, 2006). Namun seiring dengan 
meningkatnya harga minyak nabati dan 
minyak sawit mentah di pasaran dunia, 
komersialisasi produksi biodiesel dari 
minyak nabati tidak lagi menjanjikan dari 
segi ekonomi, karena tingginya harga 
bahan baku biodiesel yang digunakan akan 
menyebabkan meningkatnya biaya 
produksi dan harga biodiesel yang 
dihasilkan (Utlu, 2007). Sehingga perlu 
dicari alternatif bahan baku yang murah 

dan mudah diperoleh sehingga dapat 
menurunkan biaya produksi sekaligus 
menurunkan harga biodiesel yang 
dihasilkan.  

 Penggunaan minyak goreng bekas 
yang harganya jauh lebih murah 
dibandingkan dengan minyak lainnya, 
dapat menjadi pilihan sebagai bahan baku 
pembuatan biodiesel. Karena penggunaan 
minyak goreng bekas ini dapat 
menurunkan biaya produksi biodiesel 
(Kulkarni dan Dalai, 2006). Disamping itu, 
konversi minyak goreng bekas menjadi 
biodiesel juga akan mengurangi 
pencemaran lingkungan yang disebabkan 
oleh minyak bekas ini (Utlu, 2007).  

Dalam penelitian ini dilakukan 
sintesis biodiesel melalui reaksi 
transesterifikasi minyak goreng bekas 
dengan metanol menggunakan katalis 
bentonit terpilar alumina. Pemilihan katalis 
ini berdasarkan sifat bentonit terpilar yang 
memiliki sisi asam Lewis dan asam 
Bronsted, sehingga sangat efektif 
digunakan pada reaksi transesterifikasi. 
 
2. METODOLOGI 
 
2.1 Bahan dan Alat 
 

Bahan baku untuk sintesis biodiesel 
yang digunakan pada penelitian ini adalah 
minyak goreng yang diambil dari sisa 
penggorengan makanan di restoran cepat 
saji di kota Banda Aceh. Bahan untuk 
pembuatan katalis adalah bentonit dari 
Kuala Dewa, Aceh Utara yang 
dimodifikasi menjadi bentonit terpilar 
alumina. Bahan-bahan kimia yang 
digunakan adalah: berderajad pro analis 
seperti: NaCl, AgNO3, NH4Cl, NaOH, 
AlCl3.6H2O, Na2SO4, metanol dan n-
heksana. 
 Alat-alat yang digunakan adalah 
furnace, magnetic stirrer, X-ray diffraction 
(XRD) (Philips X’pert MPD), spektrometer 
1H-NMR dan kromatografi gas (Hewlett 
Pacard 5890 series II, serta beberapa 
peralatan gelas yang biasa digunakan di 
laboratorium. 
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2.2 Metode Penelitian 
 
2.2.1 Modifikasi Bentonit Alam Menjadi 

Bentonit Terpilar Alumina 
 

Pilarisasi bentonit alam menjadi 
bentonit terpilar alumina dilakukan melalui 
proses pertukaran kation dimana ion Ca2+ 
yang terkandung di dalam bentonit alam 
(Ca-bentonit) dipertukarkan dengan ion 
Na+ melalui penambahan larutan NaCl 
jenuh diikuti dengan pertukaran dengan ion 
NH4

+ melalui penambahan larutan NH4Cl 
jenuh. Ca-bentonit digerus halus dan 
diayak dengan ayakan 100 mesh, kemudian 
dibilas dengan aquades dan dikeringkan 
menggunakan oven pada suhu 110 C 
selama 12 jam. Sebanyak 15 gram bentonit 
ditambahkan 50 mL NaCl jenuh dan 
diaduk menggunakan magnetic stirrer pada 
suhu ruang selama 2 jam, kemudian 
ditambahkan aquades sebanyak dua kali 
lipat volume campuran awal dan campuran 
diaduk kembali selama 10 menit. 
Campuran kemudian didiamkan hingga 
terjadi pengendapan, disaring dan filtrat 
dipisahkan. Selanjutnya dilakukan 
penambahan NaCl jenuh yang kedua kali 
untuk memastikan semua ion ca2+ sudah 
digantikan oleh ion Na+. 

Campuran hasil pengadukan dibilas 
beberapa kali dengan aquades panas untuk 
membebaskan ion klorida sampai filtrat 
yang diperoleh menjadi jernih (setelah diuji 
dengan larutan AgNO3, tidak terbentuk 
endapan). Setelah pencucian, campuran 
disentrifugasi dan endapan yang diperoleh 
(Na2-Bentonit) dikeringkan dalam furnace 
pada suhu 200 oC selama 12 jam.  

Sebanyak 15 gram Na2-bentonit 
ditambahkan 50 mL larutan NH4Cl jenuh, 
dan diaduk selama 2 jam. Prosedur yang 
sama pada proses pertukaran kation Ca2+ 
dilakukan sehingga diperoleh semua ion 
Na+   digantikan oleh ion NH4

+. Pada 
proses pemanasan NH4

+ terurai sehingga 
dihasilkan H2-bentonit.  

H2-bentonit selanjutnya dimodifikasi 
menjadi bentonit terpilar alumina 
menggunakan campuran larutan NaOH dan 

AlCl3 dengan perbandingan molar OH-

/Al3+ = 2. Ke dalam larutan AlCl3 0,1 M 
ditambahkan larutan NaOH 0,5 M  tetes 
demi tetes sambil diaduk, kemudian 
dipanaskan sampai suhu 60 oC dan 
pengadukan dilanjutkan selama 12 jam. 
Larutan hasil reaksi (berupa polioksokation 
[Al13O4(OH)24(H2O)12]

7+) dimasukkan ke 
dalam suspensi larutan H2-Bentonit (10 
g/L) sambil diaduk. Campuran didiamkan 
pada suhu kamar selama 24 jam, kemudian 
disaring dan dipisahkan filtratnya. Residu 
yang diperoleh dikeringkan dalam oven 
pada suhu 110 oC selama 12 jam, dan 
dikalsinasi pada suhu 500 oC selama 5 jam. 
Bentonit terpilar alumina yang diperoleh 
dikarakterisasi dengan XRD. 
 
2.2.2 Sintesis Biodiesel Menggunakan 

Katalis Bentonit Terpilar Alumina 
(Xie et al., 2005)  

 
 Sintesis biodiesel dilakukan melalui 
reaksi transesterifikasi minyak goreng 
bekas dengan metanol. Reaksi dilakukan 
dalam labu leher tiga yang dilengkapi 
dengan kondensor, dengan perbandingan 
molar minyak goreng bekas dan metanol 
1:5; 1:10; dan 1:15 menggunakan 1 gram 
bentonit terpilar alumina sebagai katalis. 
Campuran diaduk menggunakan magnetic 
stirrer dan direfluks selama 12 jam pada 
suhu 180 C. Setelah reaksi selesai, 
campuran disaring, filtrat diekstraksi 
dengan n-heksana untuk memisahkan fasa 
organik (hasil reaksi transesterifikasi) dan 
fasa anorganik. Ekstraksi dilakukan tiga 
kali dan ke dalam fasa organik 
ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk 
menghilangkan fasa anorganik yang 
tersisa. Pelarut n-heksana diuapkan 
menggunakan rotary evaporator. 
 
2.2.3  Analisis Produk Biodiesel 
 
 Produk reaksi berupa metil ester atau 
biodiesel ditimbang dan dianalisis dengan 
kromatografi gas dan spektroskopi 1H-
NMR. Persentase yield biodiesel 
ditentukan menggunakan persamaan: 
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% Yield = 

Berat produk 
Berat minyak 

x 100 % ……………….(1) 

 
 

Karakterisasi biodiesel yang dihaslkan 
meliputi titik didih, bilangan asam dan 
bilangan iod. 
  

= 
A x N x 56,1 

G 
Bilangan asam ………………..(2) 

 
Dimana: 
A  = volume larutan KOH yang 

digunakan untuk titrasi 
N  =  Normalitas larutan KOH 
G  =  berat sampel (gram) 
56,1  =  bobot molekul KOH 
 
  (B-S) x N x 12,69 

G = Bilangan iod  ……………(3)  
 

Dimana: 
B  =  volume larutan Na2S2O3 untuk 

titrasi blanko (mL) 
S  =  volume larutan Na2S2O3 untuk 

titrasi sample (mL) 
N  = Normalitas larutan KOH 
G  = berat sampel (gram) 
12,69 = bobot atom iodium/10 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Modifikasi Bentonit 
 
 Modifikasi bentonit alam dari Kuala 
Dewa, Aceh Utara  dilakukan melalui 
proses pertukaran kation menjadi Na2-
Bentonit, H2-Bentonit yang selanjutnya 
dilakukan proses pilarisasi menjadi 
bentonit terpilar alumina. Ion Ca2+ dalam 
Ca-Bentonit dapat digantikan oleh Na+ atau 
ion lainnya karena ion-ion ini terikat lemah 
dalam strukturnya. Reaksi yang terjadi 
ditunjukkan pada Gambar 1. 
 
 Ca-Bentonit    +  2 NaCl                          Na2-Bentonit    +   CaCl2 

Na2-Bentonit   + 2 NH4Cl                       (NH4)2-Bentonit  +  2 NaCl 

(NH4)2-Bentonit                                       H2-Bentonit  +   2NH3           

  
 

Gambar 1.  Reaksi pertukaran kation pada                      
bentonit 

 
 Proses pilarisasi bentonit dilakukan 
dengan menukarkan kation-kation pada 
permukaan bentonit dengan kation Al-

polihidroksida [Al13O4(OH)24(H2O)12]
7+  

yang mengalami dehidrasi dan 
dehidroksilasi pada proses kalsinasi 
membentuk oksida logam, Al2O3 yang 
stabil. Oksida logam ini berfungsi sebagai 
pilar atau tiang antar lapis silikat bentonit. 

Karakterisasi bentonit alam yang 
telah dimodifikasi menjadi Na2-Bentonit, 
H2-Bentonit dan bentonit terpilar alumina 
dilakukan menggunakan difraksi sinar-X 
(XRD).  Karakterisasi bertujuan untuk 
membuktikan bahwa proses pertukaran 
kation dan pilarisasi bentonit telah berhasil 
dilakukan.  
 Gambar 2 menunjukkan pola difraksi 
sinar-X senyawa-senyawa yang terdapat 
dalam Ca-bentonit, Na2-bentonit, H2-
bentonit dan bentonit terpilar alumina. Pola 
difraksi ini dibandingkan dengan pola 
difraksi sinar-X senyawa standar SiO2, 
CaO, Al2O3, MgO dan Al2Si2O5(OH)4 
(sesuai dengan standard powder data file,  
JCPDS nomor: 11-0695, 17-0912, 78-0430 
dan 12-0447). 
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SiO2 
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CaO 
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Gambar 2.  Pola difraksi sinar-X (a) Ca-bentonit, 

(b) Na2-bentonit, (c) H2-Bentonit dan 
(d) Bentonit terpilar alumina 
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 Proses pertukaran kation Ca2+ 
dibuktikan dengan adanya peningkatan 
intensitas relatif puncak Na2O dari 42,2 % 
(pada Ca-bentonit) menjadi 66,9 % (pada 
Na2-bentonit). Proses terjadinya pilarisasi 
dibuktikan dengan dengan meningkatnya 
puncak Al2Si2O5(OH)4 dari 1,9 (pada Ca-
bentonit) menjadi 4,1 % (pada bentonit 
terpilar alumina). 
 
3.2 Transesterifikasi Minyak Goreng 

Bekas 
 
 Bentonit terpilar alumina yang 
disintesis diuji aktivitas katalitiknya pada 
reaksi transesterifikasi minyak goreng 
bekas dengan metanol menghasilkan metil 
ester (biodiesel). Kandungan utama minyak 
goreng bekas adalah trigliserida asam 
palmitat dan asam oleat.  Sehingga untuk 
perhitungan molar minyak goreng bekas 
yang digunakan adalah berat molekul 
trigliserida asam oleat,  karena berat 
molekul asam oleat lebih besar dari pada 
asam palmitat. Reaksi transesterifikasi 
ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar  3.  Reaksi transesterifikasi minyak 
 

Secara stoikhiometri perbandingan 
mol minyak dan metanol yang diperlukan 
adalah 1:3. Dalam penelitian ini reaksi 
transesterifikasi dilakukan dengan 
perbandingan mol minyak dan metanol 
adalah 1:5; 1:10 dan 1:15. Salah satu faktor 
yang sangat mempengaruhi yield biodiesel 
yang diperoleh adalah perbandingan molar 
trigliserida dan alkohol (Leung dan Guo, 
2006). Alkohol yang berlebih digunakan 
untuk memastikan semua minyak dapat 
diubah secara sempurna menjadi ester 
(Leung et al., 2010). Hasil reaksi 
transesterifikasi minyak goreng bekas 
menggunakan katalis bentonit terpilar 
alumia diberikan pada Tabel 1.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa bentonit 
terpilar alumina dapat digunakan sebagai 
katalis pada reaksi transesterifikasi minyak 
goreng bekas. Semakin tinggi 
perbandingan mol minyak dengan metanol 
yang digunakan, persentase yield biodiesel 
yang diperoleh juga semakin besar.  Reaksi 
transesterifkasi adalah reaksi reversible 
(bolak-balik), sehingga jumlah metanol 
yang berlebih berfungsi untuk mendorong 
kesetimbangan reaksi bergeser ke arah 
produk. Namun disisi lain, penggunaan 
metanol yang berlebihan juga dapat 
mengakibatkan meningkatnya  kelarutan 
gliserol dalam metanol yang akan 
menyebabkan kesetimbangan reaksi 
bergeser ke arah pereaksi, yang akan 
menurunkan jumlah biodiesel 
(Komintarachat dan Chuepeng 2010). 
 
Tabel 1.  Hasil reaksi transesterifikasi minyak 

goreng bekas dan metanol 
menggunakan katalis bentonit terpilar 
alumina 

N
o 

Minyak: 
Metanol 

Yield 
(%) 

Bilangan 
Asam 

Bilangan 
Iod 

Titik 
Didih 
(C) 

1 1:5 82,74 0,56 63,45 102 
2 1:10 85,77 0,67 45,68 105 
3 1:15 93,84 0,44 32,99 104 

 
Jumlah pereaksi yang lebih besar 

menyebabkan tumbukan antara molekul 
minyak dan metanol semakin mudah dan 
banyak terjadi sehingga kemungkinan 
terjadinya reaksi semakin besar (Hui, 
1996). Tingginya kandungan asam lemak 
bebas yang banyak terdapat pada minyak 
goreng bekas juga menyebabkan perlunya 
penggunaan perbandingan molar minyak 
dan alkohol yang tinggi sampai 1:15 
(Leung dan Guo, 2006). Namun 
perbandingan molar alkohol yang lebih 
besar terhadap minyak akan mempengaruhi 
proses pemisahan biodiesel dengan gliserol 
(Marchetti et al., 2007). 

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa 
metil ester yang terbentuk memiliki titik 
didih yang lebih rendah dibanding minyak 
goreng bekas (111 C).  Biodiesel yang 
dihasilkan memenuhi standar untuk 
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kategori bilangan asam dan bilangan iod 
(SNI 04-7182-2006: bilangan asam 
maksimum 0,8 dan bilangan iod 
maksimum 115). Bilangan asam yang 
tinggi menunjukkan tingginya tingkat 
keasaman bahan bakar diesel akibat 
terjadinya reaksi oksidasi yang berakibat 
pada menurunnya mutu biodiesel (Canacki 
et al., 1999). Bilangan iod menunjukkan 
tingkat kejenuhan bahan bakar biodiesel. 
Bahan bakar yang mengandung bilangan 
iod lebih besar dari 115 dapat 
menyebabkan terjadinya polimerisasi 
menjadi bahan serupa plastik yang dapat 
merusak mesin (Schumacher et al., 2004). 

Komposisi biodiesel yang diperoleh 
dari reaksi transesterifikasi minyak goreng 
bekas ditentukan menggunakan gas 
kromatografi-spekrometri massa (GC-MS).  
Kromatogram biodiesel hasil reaksi 
transesterifikasi minyak goreng bekas pada 
Gambar 4 menunjukkan terdapat 4 puncak 
utama pada waktu retensi 30,53 ; 33,90; 
34,01 dan 34,46 menit (puncak 2, 4, 5 dan 
6) yang menunjukkan kandungan metil 
palmitat (C16:0),  metil linoleat (C18:2), 
metil oleat  (C18:1) dan metil stearat 
((C18:0). Metil oleat merupakan produk 
utama (44,59%) diikuti oleh metil palmitat 
(40,98%), metil linoleat (7,12%) dan metil 
stearat (4,84%). Komposisi metil ester ini 
sesuai dengan komponen utama asam 
lemak dari minyak sawit yang dianalisis 
menggunakan gas kromatografi-
spekrometri massa (GC-MS) (Nazirah, 
2009). 

Spektra massa biodiesel dari 
transesterifikasi minyak goreng bekas 
menunjukkan puncak ion molekul untuk 
metil oleat, metil palmitat, metil linoleat 
dan metil stearat adalah 296, 270, 294 dan 
298. Spektra massa biodiesel juga 
menunjukkan terdapatnya puncak pada        
m/z = 74 yang berasal dari fragment 
CH3OC(=OH+)CH2 dari metal palmitat                   
dan metal stearat, fragment 
[CH2=CHCH2CH2]

+ dari metal oleat 
muncul pada puncak m/z = 55 dan 
fragment [CH2=CHCH=CHCH2]

+ dari 
metil linoleat muncul pada m/z = 67. Hal 

ini sesuai dengan yang telah dilaporkan 
sebelumnya pada penentuan komposisi 
biodiesel dari minyak nabati (Basumatary 
dan Deka, 2012, Basumatary et al., 2013). 
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Gambar 4.  Kromatogram metil ester dari 

reaksi transesterifikasi minyak 
goreng bekas menggunakan 
katalis bentonit terpilar alumina 

 
 Spektra 1H-NMR minyak goreng 
bekas dan biodiesel hasil reaksi 
transesterifikasi diberikan pada Gambar 
5(a) dan 5(b). Posisi setiap puncak pada 
spektrum menunjukkan lingkungan kimia 
proton (sesuai dengan nilai geseran kimia = 
) yang dilengkapi dengan nilai 
integrasinya. Integrasi menunjukkan 
komposisi relatif  jumlah proton. Spektra 
1H-NMR minyak goreng bekas 
menunjukkan terdapat 5 (lima) lingkungan 
kimia proton, sedangkan spektrum 1H-
NMR biodiesel menunjukkan terdapat 6 
(enam) lingkungan kimia proton. Hal ini 
menjelaskan bahwa komposisi gugus kimia 
minyak goreng bekas dan biodiesel adalah 
hampir sama. Perbedaan yang paling utama 
adalah terdapatnya puncak pada geseran 
kimia  = 3,5 – 3,7 ppm yang terdapat pada 
spektra 1H-NMR biodiesel yang tidak 
diamati pada spektra 1H-NMR minyak 
goreng bekas. Puncak singlet yang terdapat 
pada geseran kimia  = 3,5 – 3,7 ppm 
(puncak C pada Gambar 5(b)) merupakan 
puncak karakteristik proton yang terdapat 
pada gugus metoksi (–OCH3), yang 
membuktikan telah terbentuknya metil 
ester. Hal ini sesuai dengan yang telah 
dilaporkan sebelumnya bahwa gugus –
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OCH3 yang berasal dari metil ester minyak 
muncul pada geseran kimia  = 3,68 ppm 
(Gelbart et al., 2005 dan O’Donnell et al., 
2013).    
  Puncak pada geseran kimia  = 0,7 - 
1,1 ppm berasal dari proton pada gugus 
metil (–CH3) ujung, sedangkan puncak 
pada geseran kimia  = 1,5 - 3,0 ppm 
adalah karakteristik untuk gugus metilen  
(–CH2–). Puncak pada geseran kimia                
 =  5,3 - 5,4 ppm disebabkan oleh proton 
pada gugus olefin (–CH=CH–). 
 
  
 

(a) 

ppm 
 

A B 
C 

D 

E 

A        7.5%       3823.2 
B        5.5%       2800.3 
C      17.6%       8909.9 
D    100.0%     50666.6 

E        9.6%       4857.5 

10       9       8        7       6       5       4        3       2       1        0 
 

(b) 

ppm 
 

A B C 
D 

E 
A        0.1%       4002.2 
B        5.3%       2644.0 
C       1.5%          756.8 
D      22.2%     11044.5 
E     100.0%     49688.5 
F        13.9%      6900.0 

10       9       8        7       6        5       4        3      2        1       0 

F 

 
Gambar 5. Spektrum 1H-NMR (a) minyak 

goreng bekas dan (b) metil ester 
dari minyak goreng bekas 

 
 Geseran kimia dan multiplisitas 
proton pada setiap gugus dalam minyak 
goreng bekas dan metil ester diberikan 
pada Tabel 2. Proton pada gugus –OCH3 
muncul sebagai puncak singlet yang 
disebabkan karena tidak adanya proton 
tetangga. Gugus metil pada –CH2-CH3 
memiliki 2 (dua) proton tetangga yang 
diamati munculnya puncak triplet. Puncak-
puncak multiplet pada spektra1H-NMR 
minyak goreng bekas dan biodiesel sesuai 
dengan multiplisitas proton yang terdapat 

pada rantai karbon asam lemak dalam 
minyak. 
 
Tabel 2. Nilai geseran kimia untuk setiap 

lingkungan kimia pada metil ester 
yang disintesis 

Puncak 
Geseran 
Kimia 
(ppm) 

Gugus 
Multi-
plisitas 

A 5,0-5,5 -CH2-CH=CH-CH2- Multiplet 

B 3,9-4,4 -CH2-CH2-COO- Triplet 

C 3,5-3,7 -O-CH3 Singlet 

D 2,0-2,5 -CH2-CH=CH-CH2- Multiplet 

E 1,2-1,5 -CH2-CH2-CH2- Multiplet 

F 0,7 – 1,1 -CH2-CH3 Triplet 

 
4. KESIMPULAN 
 
 Dari penelitian yang telah dilakukan 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil XRD menunjukkan bentonit alam 

telah berhasil dimodifikasi menjadi 
bentonit terpilar alumina. 

2. Bentonit terpilar alumina dapat 
digunakan sebagai katalis pada reaksi 
transesterifikasi minyak goreng bekas 
dengan metanol. 

3. Persentase yield biodiesel tertinggi 
diperoleh menggunakan perbandingan 
mol minyak dengan metanol sebesar 1 : 
15. 

4. Biodiesel yang dihasilkan 
menggunakan katalis bentonit terpilar 
memenuhi standar SNI dari segi 
bilangan asam dan bilangan iod. 
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Asam sianida merupakan senyawa 
yang berbahaya, baik bagi manusia 
maupun hewan. Asam sianida pada rebung 
berasal dari glikosida sianogenik yang 
terhidrolisis. Kandungan glikosida 
sianogenik ditandai secara organoleptik 
dengan adanya rasa getir/pahit. Semakin 
kuat rasa pahit/getirnya menunjukan 
kandungannya makin tinggi, sehingga 
makin berbahaya (Novianto, 2012). 
Menurut FSANZ, 2005 bahwa dosis 
kematian asam sianida pada manusia 
dilaporkan 0,5 -3,5 mg/kg berat badan.  

Rebung bambu tabah (Gigantocholoa 
nigrociliata) mengandung asam sianida 
sebesar 227,1 mg/kg rebung. Sedangkan 
kandungan asam sianida yang aman 
dikonsumsi menurut FAO adalah sebesar 
50 mg/kg (Winarno, 1986). Karena itu 
proses pengolahan yang akan dilakukan 
harus dapat menjamin penurunan kadar 
asam sianida  ke  batas kadar yang aman. 
Penurunan kandungan racun sianida dalam 
rebung sebesar 96% dapat dilakukan 
dengan cara perebusan (blanching) dalam 
air garam 3% pada suhu 98 oC selama 2 
jam. Asam sianida bersifat larut dalam air, 
sehingga kandungannya dapat diperkecil 
sampai pada batas yang aman dengan 
pengendalian waktu dan suhu proses 
tertentu. 

 Mengingat rebung yang bersifat 
mudah rusak karena mengandung air  
cukup besar (93,2 - 93,9%), maka 
pengolahannya menjadi minuman segar 
yang awet dan menyehatkan cukup 
diperlukan. Apalagi ketersediaannya yang 
bersifat musiman, maka sangat 
membutuhkan keberadaan olahan  
minuman rebung setiap saat  dalam rangka 
mempersiapkan kecukupan ketersediaan 
minuman rebung bergizi secara 
berkelanjutan. 

Minuman rebung adalah minuman 
ringan yang dibuat dari sari rebung  dan air  
dengan atau tanpa penambahan gula dan 
bahan tambahan makanan yang diizinkan. 
Faktor yang perlu diperhatikan dalam 
pembuatan minuman rebung antara lain 
tingkat kesegaran dan kerusakan. Rebung  

yang akan diolah harus sesegar mungkin 
tanpa adanya rusak/cacat. Selain itu juga 
dapat tersedia dalam jumlah relatif besar  
serta berkadar air tinggi/juicy (Muchtadi, 
1977 dan Ashurt, 1995). Faktor yang tidak 
kalah penting adalah tahapan proses yang 
mampu menjamin berkurangnya 
kandungan asam sianida sampai batas yang 
aman.  

Menurut Desrosier (1988), pH 
minuman rebung sebaiknya dikendalikan  
≤4,0 agar pertumbuhan mikroba dapat 
diperkecil dan suhu sterilisasi dapat 
diturunkan untuk memperkecil kerusakan 
zat gizi dan pemakaian energi panas/listrik. 
Pengendalian  pH tersebut  dapat dilakukan 
dengan penambahan asam, seperti asam 
sitrat dan asam phosphat. Sedangkan untuk 
meningkatkan keawetannya antara lain 
dapat pula dilakukan dengan penambahan 
bahan pengawet, seperti asam benzoat 
sebanyak maksimum 0,1% pada  kondisi 
asam. Sari rebung merupakan sari buah 
tergolong keruh, akibat banyaknya 
komponen bahan yang terlarut dan atau 
terdispersi. Untuk menstabilkan sistem 
dispersi sari rebung yang keruh dapat 
digunakan dengan penambahan Carboxy 
Methyl Cellulose (CMC) (Winarno, 1986). 
Adapun tujuan penelitian ini adalah   untuk 
mendapatkan kondisi proses pengolahan  
yang mampu menghasilkan minuman 
rebung aman dikonsumsi serta bermutu. 
 

2. METODOLOGI 
 

2.1 Bahan  
 

 Bahan yang digunakan adalah rebung 
bambu tabah (Gigantocholoa nigrociliata), 
yang diperoleh dari Kecamatan Sungai 
Kakap Kabupaten Kubu Raya dan 
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. 
Rebung tabah yang dipilih adalah yang 
segar serta tidak busuk/tidak rusak. Bahan 
yang lain adalah garam dapur, gula pasir, 
asam sitrat, Carboxy Methyl Cellulose 
(CMC) dan Natrium benzoat. Selain itu 
juga botol dan tutup botol steril, label, serta 
bahan-bahan untuk analisa kimia, 
mikrobiologi dan uji organoleptik. 
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