
Nomor Akreditasi:

427/AU/P2MI-LIPI/04/2012
ISSN : 2089-5380

VOLUME : 26 APRIL 2013NOMOR : 1

Jurnal HPIJurnal HPI

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM, DAN MUTU INDUSTRI

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI

BANDA ACEH
2013

Vol. 26Vol. 26 No. 1No. 1 Hal. 1 - 54Hal. 1 - 54 Banda Aceh, April 2013Banda Aceh, April 2013 ISSN : 2089-5380ISSN : 2089-5380



 
 
 

PENANGGUNG JAWAB 
Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

 
 
 

KETUA REDAKSI 
DR. M. Dani Supardan, ST, MT (Rekayasa Proses) 

 
 
 

ANGGOTA REDAKSI 
DR. Mahidin, ST, MT (Energi) 

DR. Yuliani Aisyah, S.TP, M.Si (Pengolahan Hasil Pertanian) 
Mahlinda, ST, MT (Teknik Industri) 

Fitriana Djafar, S.Si, MT (Teknik Kimia) 
Syarifuddin, ST, MT (Teknik Kimia) 

 
 
 

SEKRETARIAT 
Fauzi Redha, ST  

 
 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI No. 395/D/2012 tanggal 24 April 2012 
Jurnal Hasil Penelitian Industri (HPI) 

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah Terakreditasi 

 
Alamat Penerbit: 
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANDA ACEH 
Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh 23236 
Telp. (0651) 49714 ; Fax. (0651) 49556 
Website: http://baristandaceh.kemenperin.go.id 
E-Mail : hpi_brsbna@yahoo.com 
  



Hasil Penelitian Industri  Volume 26, No. 1, April 2013 
 

i

PENGANTAR REDAKSI 
 

  

Redaksi mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dengan terbitnya Jurnal HPI 

(Hasil Penelitian Industri), Volume 26 No. 1 Tahun 2013 untuk pembaca. Kami juga ingin 

menyampaikan bahwa Jurnal HPI saat ini dapat diakses secara online melalui alamat website 

http://baristandaceh.kemenperin.go.id.  

Jurnal HPI kali ini menyajikan 6 judul tulisan yang mencakup 4 artikel membahas 

tentang pangan dan 2 artikel membahas tentang teknologi proses. 

Harapan kami, tulisan-tulisan ilmiah yang disajikan akan memberikan tambahan 

pengetahuan kepada pembaca semua. Selain itu, kami juga mengundang para pembaca 

mengirimkan tulisan ilmiah untuk terbitan selanjutnya. Redaksi juga mengharapkan kritikan 

dan saran dari pembaca dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ini.  

  

 
 Selamat Membaca 
 
 Redaksi



Hasil Penelitian Industri  Volume 26, No. 1, April 2013 
 

ii

DAFTAR ISI 
 

PENGANTAR REDAKSI ..................................................................................................  i 
 
DAFTAR ISI ........................................................................................................................  ii 
 
ABSTRAK…. ......................................................................................................................  iv 
 
PERBANDINGAN MUTU MINYAK KELAPA YANG DIPROSES  
MELALUI PENGASAMAN DAN PEMANASAN SESUAI SNI 2902-2011 
(Comparation of Coconut Oil Quality Processed through Acidifying and  
Heating According to SNI 2902-2011) 
Tri Susanto ............................................................................................................................  1 
 
PROSES PEMBUATAN VERNIS DARI SERBUK DAMAR  
MENGGUNAKAN PELARUT BERBASIS MINYAK HIDROKARBON 
(The process of making varnish from Damar powder  
using an oil-based hydrocarbon solvent) 
Fauzi Redha...........................................................................................................................  11 
 
OPTIMASI PEMBUATAN SENYAWA EPOKSI MINYAK SAWIT KASAR (CPO)  
PADA TINGKAT  KONSENTRASI PELARUT DAN WAKTU REAKSI BERBEDA 
(Optimization of Epoxy Compounds Production from CPO Performed  
at Different Concentrations and Reaction Time) 
Rizal Alamsyah .....................................................................................................................  19 
 
MODIFIKASI  BERAS SINGKONG (RASI) MELALUI FERMENTASI  
BAKTERI ASAM LAKTAT 
(Modification of Rice-Cassava (Rasi) Through Lactic Acid Bacteria Fermentation) 
Yuliasri Ramadhani Meutia, Hitler Guring Pohan, Tita Aviana ...........................................  28 
 
KARAKTERISTIK MESIN PENDINGIN ENERGI SURYA DENGAN PASANGAN 
METANOL DAN KARBON AKTIF 
(Characteristics of Solar Refrigerator with Methanol and Activated Carbon Pair) 
Tulus B. Sitorus, Farel H. Napitupulu, Himsar Ambarita, Sari F.Dina ................................  40 



Hasil Penelitian Industri  Volume 26, No. 1, April 2013 
 

iii

 
 
 

DAFTAR ISI 
 

PEMANFAATAN LUMPUR SPRAY POND INDUSTRI GULA 
UNTUK NUTRISI PERTUMBUHAN BAKTERI HALOFILIK 
(The using of Spray Pond  Mud  at Sugar Industry  
for Halophilic Bacteria Growing Nutrient) 
Nilawati .................................................................................................................................  48 
 



Hasil Penelitian Industri  Volume 26, No. 1, April 2013 
 

iv

 

JURNAL HASIL PENELITIAN INDUSTRI 
 Volume 26, No. 1, April 2013 

 

ABSTRAK 
 
 

PERBANDINGAN MUTU MINYAK KELAPA YANG DIPROSES MELALUI PENGASAMAN 
DAN PEMANASAN SESUAI SNI 2902-2011 

 
Tri Susanto 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang 
Jalan Kapten A. Rivai No. 92/1975 Palembang 30135 

E-mail: santo_ndut@yahoo.co.id 
 
Proses pemanasan lazim digunakan dalam produksi minyak kelapa, selain itu proses pengasaman juga dapat 
digunakan sebagai alternatif proses produksi dengan penambahan asam asetat pada pH isoelektrik. Penelitian 
dilakukan untuk membandingkan kualitas minyak kelapa melalui proses pengasaman dan pemanasan, serta 
membandingkan keduanya dengan syarat mutu SNI 01–2902-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rendemen minyak kelapa melalui proses pengasaman lebih rendah dibandingkan dengan pemanasan. 
Berdasarkan hasil uji sifat fisika dan kimia menunjukkan bahwa kualitas minyak kelapa yang diproses 
melalui pengasaman dan pemanasan untuk parameter warna sebesar 12/60 – 14/70; kadar air dan kotoran 0,1 
- 0,48%; bilangan iod 6,8 - 9,8 g Iod/100g contoh; bilangan penyabunan 243 - 263 mg KOH/g contoh; asam 
lemak bebas sebagai asam laurat 0,2 - 1,26%; bahan tidak tersabunkan 0,2 - 0,7%; cemaran logam Cd 0,006 
- 0,05 mg/kg; Pb 0,005 - 0,02cmg/kg; Sn 0,007 -  0,09 mg/kg; Hg 0,004 - 0,01 mg/kg; As 0,005 - 0,02 
mg/kg. Berdasarkan uji perbandingan rata-rata konsentrasi parameter kualitas minyak kelapa yang 
diproduksi melalui pemanasan dan pengasaman, didapatkan nilai tstat diatas tcritical 1,71 (α = 0,05, one tail 
test), yang berarti tidak ada perbedaan secara signifikan kualitas minyak kelapa hasil pemanasan dan 
pengasaman. Berdasarkan perbandingan rata-rata konsentrasi tiap parameter dengan syarat mutu SNI 2902-
2011  didapatkan nilai tstat  lebih dari 1,71  (α = 0,05), berarti kualitas minyak kelapa untuk kedua proses 
memenuhi syarat mutu SNI 2902-2011. 
 

Kata Kunci: minyak kelapa, pemanasan, pengasaman, SNI 2902-2011 
 

 

PROSES PEMBUATAN VERNIS DARI SERBUK DAMAR MENGGUNAKAN PELARUT 
BERBASIS MINYAK HIDROKARBON 

 
Fauzi Redha 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jl. Cut Nyak Dhien, No. 377, Lamteumen Timur – Banda Aceh 

E-mail: fauziredha@gmail.com 
 
Studi pengembangan teknologi proses pembuatan vernis dari damar menggunakan pelarut berbasis minyak 
telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh teknologi pembuatan vernis yang sederhana 
dan meningkatkan nilai ekonomis dari getah damar yang terdapat di Provinsi Aceh. Pelarut yang digunakan 
pada penelitian ini adalah pelarut campuran bensin dan minyak tanah dengan variasi perbandingan 
70%:30%; 50%:50% ; 30%:70%. Perbandingan antara bahan baku damar dan pelarut sebesar 1:1,5 (b/v). 
Dilakukan juga penambahan metanol teknis (methanol 70%) sebagai aditif dengan variasi penambahan 0%; 
20% ; 30% ; dan 40%. Hasil yang diperoleh dilakukan pengujian terhadap viskositas dan densitas serta 
pengujian karakterikstik aplikasi yaitu daya kilap, kesan raba dan laju pengeringan. Dari pengujian sifat fisik 
viskositas menunjukkan bahwa viskostas vernis yang diperoleh diatas  rentang standar viskositas vernis yaitu 
6 – 7 cP. Viskositas vernis yang diperoleh berada dalam rentang 216 – 300 cP. Untuk pengujian densitas, 
keseluruhan vernis yang dihasilkan dari setiap variasi memberikan nilai densitas yang berkisar antara 0,774 
gr/ml – 0,895 gr/ml dan telah mendekati nilai standar dari SNI 06-1009-1989 tentang vernis kayu yaitu 
minimal 0,880. Dari beberapa perlakuan yang dilakukan, dapat dipilih satu perlakuan yang dapat 
memberikan hasil vernis yang memuaskan yaitu pada perlakuan B1 (komposisi pelarut 50% bensin : 50% 
minyak tanah, penambahan metanol dengan 20% volume) memberikan nilai viskositas terendah yaitu 216, 
85 cP, densitas 0,881 gr/mL, dan juga memberikan karakteristik aplikasi yang baik. 
 

Kata Kunci: bensin, damar, minyak tanah, metanol, vernis 
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ABSTRAK 
 

 
OPTIMASI PEMBUATAN SENYAWA EPOKSI MINYAK SAWIT KASAR (CPO) 
PADA TINGKAT  KONSENTRASI PELARUT DAN WAKTU REAKSI BERBEDA 

 
 

Rizal Alamsyah 
Balai Besar Industri Agro Bogor, Jl. Ir. H.juanda No.11, Bogor 

E-mail: rizalms@kemenperin.go.id, rizalams@yahoo.com 
 
 
Untuk memberi nilai tambah pada minyak sawit, dilakukan proses di industri oleokimia seperti senyawa 
epoksi. Senyawa epoksi merupakan produk komersial yang dapat digunakan pada beberapa proses 
seperti  sebagai plasticizer, stabilizer, dan pelapis untuk resin polimer. Percobaan dilakukan dengan 
mereaksikan CPO dengan benzene sebagai pelarut. Amberlite resin IR-120 sebagai katalis, asam 
format, dan H2O2. Konsentrasi dari pelarut benzene (15%, 25%, dan 35%) dan waktu reaksi epoksidasi 
(2, 4, 6, dan 8 jam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu reaksi optimum yang diperoleh adalah 
6 jam dan konsentrasi pelarut benzene yang digunakan adalah 25%, dengan nilai yield 1,84 mg iodine 
bilangan iod/100 gr CPO dan oxyrane oxygen sebesar 6,20%. Secara umum, semakin lama waktu reaksi 
epoxidasi, menghasilkan persentase epoksi meningkat yang ditandai dengan menurunnya bilangan iod. 
 
Kata kunci: epoksi, epoksidase, crude palm oil (CPO), amberlite resin, oxirane oxygen, benzene 
 
 

 
MODIFIKASI  BERAS SINGKONG (RASI) MELALUI FERMENTASI BAKTERI 

ASAM LAKTAT 
 
 

Yuliasri Ramadhani Meutia*, Hitler Guring Pohan, Tita Aviana 
Balai Besar Industri Agro, Jl. Juanda No. 11 Bogor 16122 

*E-mail: cabi@bbia.go.id 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki mutu sensori dari beras singkong (rasi) sebagai alternatif 
pangan non beras yang selama ini telah dikonsumsi sebagai makanan pokok oleh masyarakat Cireundeu 
Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya peningkatan mutu sensori rasi modifikasi ini dapat memperluas 
tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk rasi. Terdapat tiga perlakuan pada penelitian ini yaitu 
singkong yang difermentasi dengan biakan bakteri asam laktat, singkong yang difermentasi dan 
dikukus, dan singkong yang difermentasi dan dicelup dengan air mendidih. Rasi tanpa modifikasi 
digunakan sebagai kontrolnya. Rasi yang dimodifikasi dengan fermentasi memiliki rendemen paling 
tinggi dibandingkan dengan rasi yang dimodifikasi dengan fermentasi dan pengkukusan, maupun rasi 
yang dimodifikasi dengan fermentasi dan perendaman pada air mendidih. Rendemen tertinggi rasi 
modifikasi adalah 23,63% terhadap bahan baku ubi kayu yang digunakan yaitu pada rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi bakteri asam laktat. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa rasi 
yang dimodifikasi dengan fermentasi bakteri asam laktat (BAL) mengalami peningkatan nilai hedonik 
dari segi warna, aroma, tekstur, dan rasa karena memiliki warna yang lebih putih, aroma, tekstur, dan 
rasa yang lebih baik dari segi penerimaan sensori dibandingkan rasi tanpa modifikasi. 
 
Kata kunci: beras singkong, rasi, fermentasi, non beras 
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KARAKTERISTIK MESIN PENDINGIN ENERGI SURYA DENGAN PASANGAN 
METANOL DAN KARBON AKTIF  

 
Tulus B. Sitorus1*, Farel H. Napitupulu1, Himsar Ambarita1, Sari F.Dina2 

1) Staf Pengajar Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU Medan 
Jl. Politeknik Kampus USU Medan - 20155,  Telp. (061) 8212050 

2) Staf Peneliti Baristand Industri Medan 
Jl. Sisingamangaraja No. 23 Medan - Telp. Telp : (061) 7365379 

*Email : tburhanudin@yahoo.com 
 
Ditengah krisis energi saat ini, pemanfaatan energi terbarukan seperti energi surya merupakan salah satu 
solusi. Salah satu aplikasi dari pemanfaatan energi surya adalah mesin pendingin siklus adsorpsi. Selain 
cukup menarik, penelitian mengenai mesin pendingin siklus adsorpsi tenaga surya masih jarang dilakukan di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik suatu mesin pendingin siklus adsorpsi 
dengan menggunakan tenaga surya. Pengukuran radiasi matahari menggunakan alat ukur pyranometer. 
Sedangkan untuk pengujian mesin pendingin menggunakan adsorben karbon aktif sebanyak 8 kg, refrigeran 
metanol 2 liter dan air sebagai media yang didinginkan 2,5 liter. Luas kolektor mesin pendingin yang 
digunakan 0,25 m2. Dari hasil pengujian didapatkan nilai COP maksimum 0,064 pada tanggal 3 April 2012 
dan nilai COP minimum diperoleh 0,028 pada tanggal 4 April 2012. Nilai SCP maksimum didapatkan 
8,4578 kW/kg pada tanggal 2 April 2012 dan nilai SCP minimum diperoleh pada tanggal 3 April 2012 
sebesar 8,3564  kW/kg, dan temperatur air paling rendah yang dapat dicapai pada saat proses adsorpsi 
tanggal 6 April 2012 sebesar 8,24 oC. Besarnya temperatur air untuk proses adsorpsi selama  pengujian 
berkisar dari 8,24 oC - 11,17 oC. 
 

Kata Kunci :  energi surya, karakteristik mesin pendingin, karbon aktif 
 
 

PEMANFAATAN LUMPUR SPRAY POND INDUSTRI GULA  
UNTUK NUTRISI PERTUMBUHAN BAKTERI HALOFILIK 

 
Nilawati 

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 
Jln. Ki Mangun Sarkoro No 6 Semarang 50136 

E-mail :  nilawatibbtppi@yahoo.co.id 
 
Lumpur spray pond merupakan kumpulan jatuhan air kondensor pada pemrosesan gula pasir yang 
membentuk endapan (sludge) dan ditampung pada bak spray pond. Lumpur ini dikenal dengan Lemi dan  
masih mengandung uap nira yang didalamnya terdapat  bahan-bahan organik. Di luar musim giling tebu, 
Lemi dijadikan sumber pakan ikan dan keong. Lemi mengandung protein 1,43% karbohidrat 0,30% kadar air 
14,14% kadar abu 69,45%  dan C organik 9,54%.  Sehingga dapat dijadikan nutrisi halofilik.  Oleh sebab itu  
Lemi dapat digunakan untuk mnengurangi penggunaan media Luria Berthani dalam pembuatan starter 
halofilik. Ada 6 formulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0 ml starter, 100 ml Lemi dan 400 ml air 
garam tua (L1); 50 mL starter, 100 ml Lemi dan 350 ml air garam tua (L2), 100 ml starter, 100 ml Lemi dan 
300 ml air garam tua (L3); 200 ml starter, 100 ml Lemi dan 200 ml air garam tua (L4); 300 ml starter, 100 
ml Lemi dan 100 ml air garam tua (L5) dan 400 ml starter; 100 ml Lemi dan 0 ml air garam tua (L6). Hasil 
penelitian  menunjukkan bahwa formulasi yang terbaik untuk nutrisi bakteri haofilik dengan menggunakan 
lumpur spray pond (Lemi) adalah formula L3 yaitu larutan starter dengan campuran garam tua 200 Be 
sebanyak    300 ml, Lemi 100 ml, starter LB 100 ml, gula halus 1 gram dan urea 1 gram. Hasilnya 
mengandung N 0,010% dan C 1,261%, dan jumlah  bakteri halofilik yang tumbuh dalam starter tersebut 
sebanyak 6,60 x 106 koloni per mililiter 
 

Kata kunci : lumpur spray pond, nutrisi, bakteri halofilik 
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ABSTRACT 
 

 
COMPARATION OF COCONUT OIL QUALITY PROCESSED THROUGH ACIDIFYING 

AND HEATING ACCORDING TO SNI 2902-2011 
 

Tri Susanto 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang 

Jalan Kapten A. Rivai No. 92/1975 Palembang 30135 
E-mail: santo_ndut@yahoo.co.id 

 

Heating process commonly used in the production of coconut oil, meanwhile the acidification process can 
also be used as an alternative production process by addition of acetic acid at the isoelectric pH. The study 
was conducted to compare the quality of oil products through the process of acidification and heating, by 
comparing them with the quality requirements of SNI 2902-2011. The results showed that the yield of palm 
oil through acidification process is lower than heating. Based on the physical and chemical testing indicated 
that the quality of coconut oil processed through acidification and heating for the color parameter that is 
equal to 12/60 - 14/70; moisture and dirt from 0.1 - 0.48%, iodine number 6, 8 - 9.8 g Iod/100g; 
saponification number 243 - 263 mgKOH/g sample; Free Fatty Acid as lauric acid 0.2 -1.26%; 
unsaponificated material 0.2 - 0.7%; metal contamination Cd 0.006 - 0.05 mg / kg; Pb 0.005 -0.02 mg/kg; 
Sn 0.007 -0.09 mg/kg; Hg 0.004 - 0.01 mg/kg; As 0.005 - 0.02 mg/kg. Based on the comparison test average 
concentration of the quality parameters coconut oil produced through heating and acidification, the result is 
above tcritical 1.71 (α = 0.05, one-tail test), which means there is no significant difference in the quality of oil 
processed through heating and acidification. Based on the comparison of the average concentration of each 
parameter with the quality requirements of SNI 2902-2011, the result (tstat) is more than 1.71 (α = 0.05), 
which means quality of coconut oil for both processes meet the quality requirements of SNI 2902-2011. 
 

Keywords: acidification, coconut oil, heating, SNI 2902-2011. 
 
 

 
THE PROCESS OF MAKING VARNISH FROM DAMAR POWDER USING AN OIL-BASED 

HYDROCARBON SOLVENT 
 

Fauzi Redha 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jl. Cut Nyak Dhien, No. 377, Lamteumen Timur – Banda Aceh 
E-mail: fauziredha@gmail.com 

 

Study of process technology of varnish production from Damar (resin) powder using an hydrocarbon oil-
based solvent has been done. The purpose of this research is to obtain a simple varnish manufacturing 
technology and increase the economic value of the damar resin which was available in Aceh province. 
Solvents used in this study were the solvent mixture of gasoline and kerosene to the variation ratio of 70%: 
30%, 50%: 50%, 30%: 70%. Comparison between the raw material resin and solvent for 1:1.5 (w/v), and 
addition of technical methanol (methanol 70%) as an additive with additional variation 0%, 20%, 30% and 
40%. The results obtained by testing the viscosity, density and the application characterization of vernish 
including gloss, daubing impression, and speed drying. From testing the physical properties of viscosity 
indicated that varnish’s viscosity obtained above the standard range varnish’s viscosity is 6-7 cP. Varnish 
viscosity obtained is in the range of 216-300 cP. For testing density, overall varnish resulting from any 
variation give a specific gravity ranging from 0.774 g / ml - 0.895 g / ml and was approaching the standard 
value of SNI 06-1009-1989 varnish on the wood that is at least 0.880. From variety of the treatment is done, 
the treatment can be selected to provide a satisfactory outcome varnish is B1 treatment (solvent composition: 
50% gasoline: 50% kerosene, the addition of methanol to 20% by volume) gave the lowest viscosity values 
at 216, 85 cP, density of 0.881 g/mL, and also provides a good application characteristics 
 

Keywords: damar resin, gasoline, kerosene, methanol, varnish 
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OPTIMIZATION OF EPOXY COMPOUNDS PRODUCTION FROM CPO 

PERFORMED AT DIFFERENT CONCENTRATIONS AND REACTION TIME  
 
 

Rizal Alamsyah 
Balai Besar Industri Agro Bogor, Jl. Ir. H.juanda No.11, Bogor 

E-mail: rizalms@kemenperin.go.id, rizalams@yahoo.com 
 
 

To add value to the palm oil, it was processed in the oleochemical industry e.g. epoxy compound.  
Epoxy compound is a commercial product that can be applied for several purposes such as plasticizer, 
stabilizer and coatings for polymeric resin.  The experiments were conducted by reacting CPO (crude 
palm oil) with benzene as solvent, amberlite resin IR-120 as catalyst,  formic acid, and H2O2. The 
concentration of the solvent benzene (15%, 25%, and 35%) and the epoxidation reaction time (2, 4, 6, 
and 8 hours ).  The results showed that the optimum reaction time achieved react for 6 hours and the 
concentration of benzene is used by 25%, with a yield value of 1.84 mg iodine number iod/100gr CPO 
and oxirane oxygen content of 6.20%.  In general, the longer the epoxidation reaction time, the 
percentage of the resulting epoxide increased with marked decrease in iodine number. 
 
Keywords: epoxy, epoxidation, crude palm oil (CPO), amberlite resin, oxirane oxygen content, 

benzene 
 
 

 
 

 
MODIFICATION OF RICE-CASSAVA (RASI) THROUGH LACTIC ACID 

BACTERIA FERMENTATION 
 
 

Yuliasri Ramadhani Meutia*, Hitler Guring Pohan, Tita Aviana 
Balai Besar Industri Agro, Jl. Juanda No. 11 Bogor 16122 

*E-mail: cabi@bbia.go.id 
 
 
The aim of this research is to obtain better sensoric characteristic of rice-cassava (rasi) as an alternative 
non rice food which has been consumed as staple food by the people of Cireundeu village, West Java. 
With the increasing of sensory quality of rasi hopefully  can expand the puclic acceptance of this 
product. There are three designs used in this study, first is the cassava  fermented by lactic acid bacteria, 
second is the cassava both fermented by lactic acid bacteria and steamed, and third is the cassava both 
fermented by lactic acid bacteria and dyed in boiling water. The highest yield is 23,69% on rasi which 
modified by fermentation of lactic acid bacteria without steaming or boiling. The organoleptic test 
showed that fermentation of cassava with lactic acid bacteria can increase the hedonic value in terms of 
color, aroma, texture, and flavor it has a white color, better aroma, texture, and flavor as compared to 
rasi without modification. 
 
Keywords: rice-cassava, rasi, fermentation, lactic acid bacteria, non-rice 
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CHARACTERISTICS OF SOLAR REFRIGERATOR  
WITH METHANOL AND ACTIVATED CARBON PAIR 

 
Tulus B. Sitorus1*, Farel H. Napitupulu1, Himsar Ambarita1, Sari F.Dina2 

1) Staf Pengajar Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU Medan 
Jl. Politeknik Kampus USU Medan - 20155,  Telp. (061) 8212050 

2) Staf Peneliti Baristand Industri Medan 
Jl. Sisingamangaraja No. 23 Medan - Telp. Telp : (061) 7365379 

*Email : tburhanudin@yahoo.com 
 

While the current energy crisis, renewable energy such as solar energy is one solution. One application 
of the utilization of solar energy is adsorption refrigerator system. Besides interestingly enough, 
research on adsorption refrigerator cycle solar energy is still rare in Indonesia. This study aimed to 
obtain the characteristics of an adsorption refrigerator cycle using solar energy. The measurement of 
solar radiation  using a pyranometer. Testing of solar adsorption refrigerator using activated carbon 
adsorbent as much as 8 kg, 2 litres of methanol refrigerant and water as a cooling medium 2.5 litres. 
The area of collector is 0.25 m2. From the test results obtained maximum value of COP 0.064 on April 
3, 2012 and a minimum value of COP 0.028 obtained on  April 4, 2012. The maximum value of the 
specific cooling power obtained 8.4578 kW / kg on April 2, 2012 and a minimum value of SCP 
obtained on April 3, 2012 of 8.3564 kW/kg. The lowest water temperature that can be achieved during 
the process of adsorption on April 6, 2012 is 8.24oC. The average of water temperature during the 
adsorption process for the seven days of testing ranged from 8.24°C - 11.17oC. 
 

Keywords :  solar energy, characteristics of refrigerator, activated carbon 
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Mud spray pond is a collection of falling water condenser at processing sugar that forms sludge  are 
accommodated in the spray-pond tub. Mud is still contains vapor juice which there are organic materials. 
Mud is in the sugar mills often called Lemi. Outside the sugarcane milling season, Lemi used as a source of 
fish and snails feed. Lemi content protein 1.43%, carbohydrate 0.30%, water 14.14%, ash 69.45% and C 
organic 9,54%. Because it still contains organic material that can be used as nutrients halofilic. So therefore 
it can be used Lemi to reduce Luria Berthani media use in the growing of starter halofilic. There are 6 kinds 
of formulations used was 0 ml starter, 100 ml Lemi and 400 ml salt water (L1); 50 ml starter, 100 ml Lemi 
and 350 ml salt water (L2); 100 ml starter,  100 ml Lemi and 300 ml salt water (L3); 200 ml starter, 100 ml  
Lemi and 200 ml salt water  (L4); 300 ml starter, 100 ml Lemi  and 100 ml salt water (L5) and 400 ml 
starter; 100 ml Lemi and 0 ml  salt water (L6). The results of the research that has been done then the best 
formulations for bacterial nutrients halofilic using Lemi was L3 formula that was   mixtured of salt  starter 
with brine 200 Be as much as 300 ml, Lemi 100 ml, 100 ml LB starter, 1 gram sugar and urea 1 gram. With 
the N content of 0.10% and 1.261% C, and the amount of bacteria that grew in the starter halofilic as much 
as 6.60 x 106 colonies per milliliter. 
 

Keywords: mud spray ponds, nutrients, bacteria halofilic 
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PERBANDINGAN MUTU MINYAK KELAPA YANG DI PROSES 
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SESUAI SNI 2902-2011 
(Comparation of Coconut Oil Quality Processed through Acidifying and 
Heating According to SNI 2902-2011) 
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ABSTRAK.  Proses pemanasan lazim digunakan dalam produksi minyak kelapa, selain itu 
proses pengasaman juga dapat digunakan sebagai alternatif proses produksi dengan 
penambahan asam asetat pada pH isoelektrik. Penelitian dilakukan untuk membandingkan 
kualitas minyak kelapa melalui proses pengasaman dan pemanasan, serta membandingkan 
keduanya dengan syarat mutu SNI 01–2902-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rendemen minyak kelapa melalui proses pengasaman lebih rendah dibandingkan dengan 
pemanasan. Berdasarkan hasil uji sifat fisika dan kimia menunjukkan bahwa kualitas 
minyak kelapa yang diproses melalui pengasaman dan pemanasan untuk parameter warna 
sebesar 12/60 – 14/70; kadar air dan kotoran 0,1 - 0,48%; bilangan iod 6,8 - 9,8 g 
Iod/100g contoh; bilangan penyabunan 243 - 263 mg KOH/g contoh; asam lemak bebas 
sebagai asam laurat 0,2 - 1,26%; bahan tidak tersabunkan 0,2 - 0,7%; cemaran logam Cd 
0,006 - 0,05 mg/kg; Pb 0,005 - 0,02cmg/kg; Sn 0,007 -  0,09 mg/kg; Hg 0,004 - 0,01 
mg/kg; As 0,005 - 0,02 mg/kg. Berdasarkan uji perbandingan rata-rata konsentrasi 
parameter kualitas minyak kelapa yang diproduksi melalui pemanasan dan pengasaman, 
didapatkan nilai tstat diatas tcritical 1,71 (α = 0,05, one tail test), yang berarti tidak ada 
perbedaan secara signifikan kualitas minyak kelapa hasil pemanasan dan pengasaman. 
Berdasarkan perbandingan rata-rata konsentrasi tiap parameter dengan syarat mutu SNI 
2902-2011 didapatkan nilai tstat lebih dari 1,71 (α = 0,05), berarti kualitas minyak kelapa 
untuk kedua proses memenuhi syarat mutu SNI 2902-2011. 
 

Kata Kunci: minyak kelapa, pemanasan, pengasaman, SNI 2902-2011 
 
ABSTRACT.  Heating process commonly used in the production of coconut oil, meanwhile 
the acidification process can also be used as an alternative production process by addition 
of acetic acid at the isoelectric pH. The study was conducted to compare the quality of oil 
products through the process of acidification and heating, by comparing them with the 
quality requirements of SNI 2902-2011. The results showed that the yield of palm oil 
through acidification process is lower than heating. Based on the physical and chemical 
testing indicated that the quality of coconut oil processed through acidification and 
heating for the color parameter that is equal to 12/60 - 14/70; moisture and dirt from 0.1 - 
0.48%, iodine number 6, 8 - 9.8 g Iod/100g; saponification number 243 - 263 mg KOH / g 
sample; Free Fatty Acid as lauric acid 0.2 -1.26%; unsaponificated material 0.2 - 0.7%; 
metal contamination Cd 0.006 - 0.05 mg / kg; Pb 0.005 -0.02 mg / kg; Sn 0.007 -0.09 mg / 
kg; Hg 0.004 - 0.01 mg / kg; As 0.005 - 0.02 mg / kg. Based on the comparison test 
average concentration of the quality parameters coconut oil produced through heating and 
acidification, the result is above tcritical 1.71 (α = 0.05, one-tail test), which means there is 
no significant difference in the quality of oil processed through heating and acidification. 
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Based on the comparison of the average concentration of each parameter with the quality 
requirements of SNI 2902-2011, the result (tstat) is more than 1.71 (α = 0.05), which means 
quality of coconut oil for both processes meet the quality requirements of SNI 2902-2011. 
 
Keywords: acidification, coconut oil, heating, SNI 2902-2011 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Salah satu produk turunan kelapa 

adalah minyak kelapa murni atau Virgin 
Coconut Oil (VCO) yang memiliki asam 
lemak jenuh kuat menahan serangan 
oksidasi saat penggorengan sehingga tidak 
menjadi penyumbang radikal bebas dan 
bukan merupakan Trans Fatty Acids (TFA) 
sehingga aman dikonsumsi karena tidak 
meningkatkan Low Density Cholesterol 
(LDL) (Onsaard, 2006). Minyak kelapa 
murni secara dominan disusun oleh 
Medium Chains Fatty Acids (MCFA), 
seperti: asam laurat (48%), asam kaprat 
(7%), asam kaprilat (8%), dan asam 
kaproat (0,5%) (Chen, 2003). MCFA 
dalam tubuh dipecah dan digunakan untuk 
menghasilkan energi, dan jarang disimpan 
sebagai lemak tubuh atau menumpuk 
dalam pembuluh nadi (Winarno, 1992). 
Minyak kelapa memiliki kadar asam lemak 
tak jenuh ganda omega-3, asam 
eikosapentaeinoat (EPA) dan asam asam 
dokosaheksaenoat (DHA) yang dapat 
menurunkan Very Low Densit Lipoprotein 
(VLDL) (Lehninger, 1993).  

Daging buah kelapa merupakan salah 
satu sumber minyak dan protein yang 
penting yang biasanya diolah menjadi 
kopra, minyak dan santan. Komposisi 
kimia 100 g daging buah kelapa 
bergantung pada tingkat kematangannya 
yaitu kalori sekitar 68 – 359 kal, protein 1 - 
4 g, lemak 0,9 - 34,7 g, karbohidrat 10 -        
14 g, kalsium 8 - 21 mg, fosfor 21 - 35 mg, 
besi 1 - 33 mg, aktivitas vit A 0 - 0,1 IU, 
thiamin 0 - 0,5 mg, asam askorbat 2 – 4 g, 
air 40 - 90 g (Palungkun, 2001). 

Santan mengandung senyawa 
nonylmethylketon, dengan suhu yang tinggi 
akan menyebabkan bersifat volatil dan 
menimbulkan bau yang enak. Santan 
adalah emulsi yang terdiri atas butiran 
minyak berlapis air di bagian luar dan 

terdapat emulsifier atau 'pengikat' berupa 
protein sehingga keduanya bisa menyatu. 
Dalam proses produksi minyak murni 
Virgin Coconut Oil (VCO) dari santan 
kelapa, harus merusak sistem emulsi 
dengan cara pengepresan, pemanasan, 
pancingan, sentrifugasi dan enzimatis 
(Thieme, J.G, 1968).  

Pembuatan minyak kelapa dapat 
dilakukan dengan cara basah atau cara 
kering (Samson, et al 1971). Pembuatan 
minyak kelapa dengan cara kering yaitu 
dengan mengeringkan daging buah  kelapa 
melalui pemanasan minimum kemudian 
melakukan pengepresan secara mekanik 
terhadap buah kering. Melalui cara ini 
rendemen minyak kelapa yang diperoleh 
rendah dan biasanya sanitasi pengeringan 
kopra kurang sehingga kopra dapat 
ditumbuhi jamur yang akibatnya minyak 
tidak bisa langsung dikonsumsi. Agar 
dapat dikonsumsi, minyak kelapa tersebut 
harus melalui beberapa proses seperti: 
pemurnian (refined), pemutihan 
(bleaching), penghilangan aroma 
(deodorized) (Ketaren, 1986). 

Pembuatan minyak kelapa dengan 
cara basah diawali dengan pembuatan 
santan yang merupakan emulsi minyak dari 
daging buah kelapa dalam air, kemudian 
emulsi dipecah sehingga minyak dapat 
diambil (Ketaren, 1986). Pembuatan 
minyak dengan cara basah meliputi            
cara tradisional:  pemanasan, penguapan, 
pemanasan bertingkat, sentrifugasi, lava, 
pancingan, dan enzimatik (Rindengan, et. 
al, 2005). Pembuatan minyak kelapa 
dengan cara pemanasan secara tradisional 
relatif mudah, peralatan yang digunakan 
relatif sederhana, tetapi kualitas minyak 
kelapa yang dihasilkan kurang baik karena 
selama pemanasan pada suhu tinggi (100 – 
110 oC) protein, lemak, dan antioksidan 
yang dikandung akan rusak. Selain itu 
minyak yang dihasilkan tidak jernih dan 
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tidak tahan lama, hanya bertahan sekitar 2 - 
3 minggu (Setiaji, et. al., 2006).  

Cara basah dengan pemanasan 
bertingkat bertujuan untuk 
menyempurnakan proses dengan cara 
tradisional. Pada cara ini suhu yang 
digunakan lebih rendah, yaitu 60 – 75 oC 
sehingga zat penting dalam minyak tidak 
rusak. Tetapi dengan cara ini sulit untuk 
mengendalikan suhu agar tetap di bawah 
80 oC karena masih menggunakan api 
kompor yang harus dimatikan dan 
dinyalakan berulang kali untuk menjaga 
suhu. Cara basah metode pengasaman 
diawali dengan membuat emulsi santan 
dalam keadaan asam. Asam akan memutus 
ikatan lemak – protein dalam santan 
sehingga minyak dapat dipisahkan. Asam 
yang dicampurkan dalam santan hanya bisa 
bekerja maksimal pada kondisi pH yang 
sesuai. Pada pembuatan VCO, pH yang 
optimum yaitu 4,3 (Setiaji, 2006).  

Kelemahan proses tersebut adalah 
mutu warna minyak kelapa yang kurang 
baik kuning bahkan cokelat akibat panas 
selama proses pengolahannya, selain itu 
pemanasan bersuhu tinggi merusak 
kandungan senyawa aktif VCO seperti 
asam laurat dan vitamin E (Alamsyah, 
2005). Metode produksi minyak kelapa 
yang lain yaitu teknik pancingan yang 
membutuhkan waktu lebih dari 10 jam 
untuk 1 batch produksi dan teknik 
fermentasi beresiko adanya kontaminasi 
sehingga rendemen VCO tidak optimal dan 
dalam proses pemurniannya membutuhkan 
teknik sentrifugasi dengan investasi alat 
lebih besar dan kurang cocok untuk 
industri rumahan (Sukmadi dan Nugroho, 
2002)  

Pada pembuatan minyak kelapa 
cara basah, dapat dihasilkan residu yang 
terdiri atas protein, sebagian kecil minyak 
kelapa dan senyawa karbohidrat. Blondo 
mengandung 45,6% protein; 6,5% air; 
0,79% lemak; 8,8% abu dan 36,6% 
karbohidrat (Onsaard et. al., 2005). Blondo 
adalah hasil samping dari pembuatan 
minyak kelapa murni berupa padatan 
berwarna putih dan penyusun utamanya 

adalah protein (22,3%) dan mempunyai 
kandungan protein yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan protein daging sapi 
(18,8%) (Suzanna, 2006). Chen dan 
Diosady (2003) menyatakan bahwa protein 
kelapa yang berasal dari daging kelapa 
dalam bentuk kering mencapai 90%, 
sedangkan Samson et. al., (1971) 
menyatakan bahwa protein kelapa terdiri 
atas empat fraksi berturut-turut yaitu 
albumin (30,6%), globulin (61,9%), 
prolamin (1,1%) dan nitrogen bukan 
protein (1,5%), jadi lebih dari 90% protein 
daging buah kelapa terdiri atas albumin 
dan globulin. 

Penelitian ini akan mengkaji 
perbandingan tingkat keberhasilan 
produksi minyak kelapa dengan metode 
pengasaman dan pemanasan. Mutu minyak 
kelapa dikaji melalui perbandingan 
pemenuhan syarat mutu minyak kelapa 
sesuai SNI 2902-2011. 

 
2. METODOLOGI 

 

2.1 Bahan 
 

Bahan yang diperlukan dalam 
penelitian ini antara lain: kelapa yang 
sudah tua, aquades, asam cuka 
(CH3COOH) 25%, asam borat (H3BO3, 
Merck) 4%, asam sulfat (H2SO4, Merck) 
95%, phenolftalein (phenolphtalein, 
Merck), indikator BCGMR (bromo cresol 
green and methyl red, Merck), aseton 
((CH3)2O), Merck), etanol (CH3CH2OH, 
Merck), katalis Zn (seng, Merck), natrium 
hidroksida (NaOH, Merck), natrium 
tiosulfat (Na2S2O3, Merck), asam klorida 
(HCl, Merck) dan kertas saring. 

 

2.2 Peralatan 
 

Adapun peralatan yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini antara lain: 1 set alat 
Kjeldahl (Distillatioon Unit for Kjeltec B-
025 Behr Labor-Technik Automatic), 1 set 
AAS, eksikator, seperangkat alat distilasi, 
peralatan produksi minyak kelapa dan 
peralatan gelas lain. 
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2.3 Prosedur  
 

Biji kelapa tua di parut dan diekstrak 
santan dengan aquades, kemudian 
dibiarkan selama 2 jam, sehingga terpisah 
antara  krim dan skim. Pada perlakuan 
metode pengasaman dilakukan 
penambahan asam cuka kedalam skim 
hingga pH 4,5 agar terjadi pemisahan yang 
sempurna maka dibiarkan selama 12 jam. 
Minyak kelapa diambil disaring dan 
dipisahkan dari air campuran. Pada 
perlakuan pemanasan, skim dipanaskan 
pada suhu 100 – 110 OC, sampai keluar 
minyak kelapanya, kemudian dilakukan 
pemisahan dengan blondo. Masing-masing 
perlakuan diulangi sebanyak 10 kali. 

Pengujian produk dilakukan yaitu 
parameter warna secara visualisasi, kadar 
air dan kotoran sesuai SNI 2902:2011 
Lampiran A.3.1 dan A.3.2, bilangan iod 
sesuai SNI 2902:2011 Lampiran A.4, 
bilangan penyabunan sesuai SNI 
2902:2011 Lampiran A.5, asam lemak 
bebas sebagai asam laurat bahan tidak 
tersabunkan sesuai SNI 2902:2011 
Lampiran A.7 ; cemaran logam; Pb; Sn; 
Hg; As sesuai SNI Lampiran A.8.1, A.8.2, 
A.8.3. Data yang didapatkan sebanyak 10 
data dihitung secara statistik melalui uji 
perbandingan rata-rata konsentrasi dengan 
α = 0,05, one tail test. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Rendemen Produk Minyak Kelapa 
  

Rendemen produksi minyak kelapa 
dengan proses pengasaman berkisar antara 
8,60 - 22,66%, sedangkan dengan proses 
pemanasan 16,24 - 38,68%. Pemanasan 
dapat menghasilkan rendemen yang lebih 
besar dibandingkan dengan pengasaman, 
proses pembentukan minyak dengan 
dipanasi pada suhu 100 - 110 oC lebih 
cepat terjadi bila dibandingkan dengan 
pengasaman, dengan penambahan asam 
asetat hingga pH 4,5. Proses pemanasan 
relatif lebih sederhana dan membutuhkan 
teknologi yang tidak terlalu rumit  

Perusakan protein atau denaturasi 
protein untuk mendapatkan minyak kelapa 
dengan cara pengasaman, pada prinsipnya 
adalah terbentuknya ion zwitter pada 
kondisi isoelektronik, ion ini terbentuk 
karena molekul memiliki muatan yang 
berlawanan di masing-masing ujungnya. 
Protein dalam krim kelapa mengandung 
gugus NH2 yang memiliki muatan positif 
dan gugus karboksilat yang bermuatan 
negatif. Pada metode pengasaman, 
penambahan asam asetat yang 
ditambahkan sampai pH 4,5 mempengaruhi 
proses terbentuknya minyak, pada kondisi 
asam, krim kelapa akan lebih banyak 
mengeluarkan minyak melalui pemecahan/ 
perusakan emulsi protein yang dilakukan 
dengan menaikkan atau menurunkan pH 
santan. 

Apabila pH berada pada kondisi di 
bawah titik isoelektrik, maka muatan 
partikel koloid akan bermuatan positif dan 
sebaliknya jika pH berada di atas titik 
isoelektrik maka muatan koloid akan 
berubah menjadi netral atau bahkan 
menjadi negatif. Dengan cara ini akan 
terbentuk tiga lapisan, dimana lapisan 
protein (blondo) berada paling atas, 
kemudian lapisan tengah adalah minyak 
dan lapisan bawah adalah air. Penurunan 
pH dengan penambahan asam asetat tidak 
dapat menggumpalkan blondo meskipun 
pH mendekati isoelektrik, ini disebabkan 
karena residu minyak kelapa pada blondo 
yang menghalangi kontak antara asam dan 
protein blondo, sedangkan pH air sisa 
samping (lapisan paling bawah) memiliki 
nilai yang rendah merupakan hasil dari 
reaksi hidrolisis dalam proses pemecahan 
emulsi. 

 
3.2 Kadar Air dan Bahan Tidak 

Tersabunkan 
 

Minyak kelapa produk proses 
pemanasan memiliki kadar air dan bahan 
tidak tersabunkan yang relatif lebih tinggi, 
tetapi tidak berbeda secara signifikan (uji 
perbandingan rata-rata ta= 0,05). Kadar air 
produk dengan proses pemanasan berkisar 
antara 0,032-0,651%, rata-rata 0,248%, 
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sedangkan dari proses pengasaman yaitu 
0,027 – 0,047%, rata-rata 0,035 %. Proses 
pemanasan pada suhu 100-110 oC belum 
mampu menghilangkan/ menguapkan air 
yang teradsorp dalam minyak hasil proses. 
Sedangkan untuk proses pengasaman 
minyak dan air terpisah karena tercapainya 
titik isoelektris dalam proses 
pembuatannya, sehingga terpisah dalam 3 
lapisan seperti yang dijelaskan 
sebelumnya. Air biasanya terdapat dalam 
berbagai bentuk diantaranya adalah air 
yang terikat secara lemah akibat hidrolisis, 
air teradsorpdsi (terserap) pada permukaan 
makro molekuler seperti protein, pektin, 
pati, selulosa pada pengotor minyak. Bahan 
yang tidak tersabunkan dari produk minyak 
kelapa dari proses pemanasan 0,051 – 
0,912%, rata-rata 0,786% sedangkan dari 
proses pengasaman 0,076 - 0,846%, rata-
rata 0,518%, keduanya tidak berbeda 
secara signifikan, bahan yang tidak 
tersabunkan kemungkinan berasal dari 
kulit ari, bahan produk samping pemanasan 
dan kotoran lain.  

Berdasarkan uji perbandingan rata-
rata kadar air dan bahan tidak tersabunkan 
dari minyak kelapa yang diproduksi 
melalui pemanasan dan pengasaman, 
didapatkan nilai tstat yaitu 1,98, yaitu diatas 
tcritical 1,71 (α = 0,05, one tail test), yang 
berarti tidak ada perbedaan secara 
signifikan kualitas minyak kelapa hasil 
pemanasan dan pengasaman. Berdasarkan 
uji perbandingan rata-rata kadar air dan 
bahan tidak tersabunkan produk 
pemanasan dan pengasaman dengan syarat 
mutu SNI 2902-2011  didapatkan nilai tstat 
yaitu 1,86 dan 1,96 yaitu lebih dari 1,71  
(α=0,05), berarti kualitas minyak kelapa 
untuk kadar air dan bahan tidak 
tersabunkan dari kedua proses memenuhi 
syarat mutu SNI 2902-2011. 

 
3.3 Bilangan Iod 
 

Bilangan  Iodium produk minyak 
kelapa dengan proses pemanasan berkisar 
antara 7,672 – 9,056, rata-rata 8,987g 
iod/100g, sedangkan dengan proses 
pengasaman 8,987-9,452, rata-rata 8,856g 

iod/100g. Bilangan Iod untuk produk 
minyak kelapa melalui proses pemanasan 
lebih rendah dari proses pengasaman, 
walaupun keduanya tidak berbeda secara 
signifikan. Bilangan Iod didefinisikan 
sebagai jumlah gram Iod yang diserap oleh  
100  gram  minyak.  Nilai  bilangan iodium  
menunjukkan  derajat ketidakjenuhan asam 
lemak penyusun minyak, yang ditentukan 
dengan melarutkan minyak dalam  
kloroform  atau  karbon tetraklorida  dan  
ditambah  iodium bromide  berlebihan, 
kelebihan iodium tersebut kemudian  
dititrasi  dengan  larutan thiosulfat,  
sehingga  jumlah  iodium yang bereaksi 
dapat dihitung. Iodium  akan  mengadisi  
ikatan rangkap  asam  lemak  tidak  jenuh 
maupun dalam bentuk ester, sehingga nilai 
bilangan tergantung  pada  jumlah  asam 
lemak  tidak  jenuh  dalam  lemak. 
Pengasaman pada pH 4,5 akan 
menyebabkan adanya reaksi hidrogenasi 
yang terjadi pada minyak kelapa produk, 
dengan adanya  enzim bromelin yang 
merupakan  katalisator  yang mengurangi  
tingkat ketidakjenuhan  minyak. Apabila 
kondisi terlalu asam pada saat produksi 
maka jumlah asam lemak tidak jenuh 
semakin menurun. Sedangkan dalam 
proses pemanasan, tidak ada penambahan 
senyawa asam ke dalam proses, reaksi 
hidrogenasi yang terjadi akibat pemanasan 
saja. 

Berdasarkan uji perbandingan rata-
rata bilangan iod dari minyak kelapa yang 
diproduksi melalui pemanasan dan 
pengasaman, didapatkan nilai tstat yaitu 
1,84, yaitu diatas tcritical 1,71 (α = 0,05, one 
tail test), yang berarti tidak ada perbedaan 
secara signifikan bilangan Iod minyak 
kelapa hasil pemanasan dan pengasaman. 
Berdasarkan uji perbandingan rata-rata 
bilangan Iod minyak kelapa produk 
pemanasan dan pengasaman dengan syarat 
mutu SNI 2902-2011  didapatkan nilai tstat 
yaitu 1,76 dan 2,46 yaitu lebih dari 1,71  (α 
= 0,05), berarti kualitas minyak kelapa  
untuk bilangan iod kedua proses memenuhi 
syarat mutu SNI 2902-2011. 
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Tabel 1.  Hasil pengujian mutu minyak kelapa 

No Parameter Satuan 
Pemanasan Pengasaman SNI        

2902-
2011 

Nilai 
Min. 

Nilai 
Maks. Rerata 

Nilai 
Min. 

Nilai 
Maks. Rerata 

1 Bau  normal normal normal normal normal normal normal 

2 
Warna 

lovibond  
5,25 cell 

merah/kuning 12/66 14/73 13/72 11/64 14/74 13/72 maks. 
15/75 

3 Air kotoran % 0.032 0.651 0.248 0.027 0.047 0.035 maks 0.5 

4 Bilangan Iod g Iod/100g 7.672 9.056 8.045 8.987 9.452 8.856 7-11 

5 Bilangan 
Penyabunan mgKOH/g 252 263 258 259 267 260 248-265 

6 Asam Lemak 
Bebas % 0.243 1.260 0.624 0.378 1.179 0.732 maks 5 

7 Bahan Tidak 
Tersabunkan % 0.051 0.912 0.786 0.076 0.856 0.518 maks 1 

8 Cd ppm 0.008 0.107 0.093 0.017 0.124 0.096 maks 0.2 

9 Pb ppm 0.007 0.078 0.065 0.015 0.086 0.068 maks 0.1 

10 Sn ppm 0.067 0.189 0.176 0.059 0.210 0.198 maks 
40/250 

11 Hg ppm 0.008 0.017 0.015 0.005 0.022 0.027 maks 0.05 

12 As ppm 0.004 0.067 0.056 0.007 0.087 0.064 maks 0.1 

13 Bilangan 
Peroksida  2.3 3.1 2.9 1.3 2.80 2.27 - 

 
3.4 Bilangan peroksida 
 

Bilangan  peroksida produk minyak 
kelapa dengan proses pemanasan relatif 
lebih tinggi dari proses pengasaman, untuk 
pemanasan yaitu berkisar antara 2,3 – 3,1 
rata-rata 2,9, sedangkan untuk pengasaman 
berkisar antara   1,3 - 2,8 rata-rata 2,27. 
Bilangan peroksida didefinisikan  sebagai  
miliequivalen  (mEq)  peroksida  per  kg  
sampel, yang  ditentukan  dengan  titrasi  
redoks (iodimetri), dengan asumsi bahwa  
senyawa  yang bereaksi di bawah kondisi 
uji adalah peroksida atau produk sejenis 
dari oksidasi lipid. Apabila nilai bilangan 
peroksida yang terlalu besar maka ada 
proses oksidasi lebih lanjut pada produk 
minyak kelapa yang berakibat bau tengik. 
Bilangan peroksida dalam proses 
pemanasan relatif lebih tinggi karena 
beberapa senyawa komponen ada yang 
rusak selama pemanasan dan berinteraksi 
dengan oksigen yang ada, tapi tidak pada 
proses pengasaman. 
 

3.5    Bilangan Penyabunan 
 

Bilangan penyabunan produk minyak 
kelapa hasil proses pemanasan tidak 
berbeda dengan proses pengasaman, pada 
proses pemanasan yatu berkisar antara 252-
263, rata-rata 258 mgKOH/g, sedangkan 
pada proses pengasaman antara 259-267, 
rata-rata 260 mgKOH/g. Bilangan 
penyabunan merupakan jumlah basa yang 
diperlukan untuk menyabunkan sejumlah 
lemak atau minyak, dinyatakan sebagai 
miligram KOH yang dibutuhan untuk 
menyabunkan 1 gram sampel. Bilangan 
saponifikasi merupakan indeks rata-rata 
berat molekul triasilgliserol dalam sampel, 
yang akan bergantung pada seberapa 
panjang rantai asam lemak dalam minyak, 
yaitu akan semakin kecil bilangan 
saponifikasi, semakin panjang rata-rata 
rantai asam lemak. Pada proses pemanasan 
maupun pengasaman tidak berpengaruh 
secara nyata terhadap bilangan 
penyabunan, panjang rata-rata asam lemak 
dalam produk adalah relatif sama. 
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 Berdasarkan uji perbandingan rata-
rata bilangan penyabunan dari minyak 
kelapa yang diproduksi melalui pemanasan 
dan pengasaman, didapatkan nilai tstat yaitu 
1,98, yaitu diatas tcritical 1,71 (α = 0,05, one 
tail test), yang berarti tidak ada perbedaan 
secara signifikan bilangan penyabunan 
minyak kelapa hasil pemanasan dan 
pengasaman. Berdasarkan uji perbandingan 
rata-rata bilangan penyabunan minyak 
kelapa produk pemanasan dan pengasaman 
dengan syarat mutu SNI 2902-2011  
didapatkan nilai tstat yaitu 1,86 dan 1,78 
yaitu lebih dari 1,71  (α = 0,05), berarti 
kualitas minyak kelapa  untuk bilangan 
penyabunan kedua proses memenuhi syarat 
mutu SNI 2902-2011. 
 

3.6 Asam Lemak Bebas, Warna dan 
Bau Minyak Kelapa  

 
Asam lemak bebas produk minyak 

kelapa melalui proses pemanasan berkisar 
antara 0,243-1,26%, rata-rata 0,624%, 
sedangkan proses pengasaman sedikit lebih 
tinggi yaitu antara 0,378 – 1,179%, rata-
rata 0,732%, tetapi keduanya tidak berbeda 
secara signifikan. Kadar asam lemak bebas 
yang terbentuk dalam proses pemanasan 
ataupun pengasaman akan berpengaruh 
pada warna, bau minyak kelapa dan 
bilangan peroksidanya. Asam lemak bebas 
merupakan salah satu indikator untuk 
kerusakan minyak, yang timbul karena 
reaksi hidrolisis yang dipercepat oleh air 
sisa minyak yang teradsorpsi selama proses 
pemurnian. Penggunaan asam dalam proses 
pengolahan minyak kelapa murni dapat 
menghasilkan asam lemak bebas yang 
tinggi. Rasio kelapa parut dengan air pada 
pembuatan minyak kelapa murni akan 
cenderung mempengaruhi kadar asam 
lemak bebas. Free Fatty Acid (FFA) adalah 
persentase banyaknya asam lemak bebas 
(dalam bentuk asam laurat) untuk setiap 
100 gram minyak dalam setiap 1 mg KOH, 
dihitung dalam bentuk asam laurat karena 
di dalam minyak kelapa murni banyak 
terkandung asam laurat, yang berdasarkan 
tingkat kejenuhannya, maka minyak kelapa 
memiliki derajat ketidakjenuhan rendah 

yang menyebabkan minyak kelapa tidak 
mudah tengik.  

Berdasarkan uji perbandingan rata-
rata asam lemak bebas dari minyak kelapa 
yang diproduksi melalui pemanasan dan 
pengasaman, didapatkan nilai tstat yaitu 
2,45 yaitu diatas tcritical 1,71 (α = 0,05, one 
tail test), yang berarti tidak ada perbedaan 
secara signifikan bilangan Iod minyak 
kelapa hasil pemanasan dan pengasaman. 
Berdasarkan uji perbandingan rata-rata 
Asam lemak bebas minyak kelapa produk 
pemanasan dan pengasaman dengan syarat 
mutu SNI 2902-2011  didapatkan nilai tstat 
yaitu 2,45 dan 1,93 yaitu lebih dari 1,71  (α 
= 0,05), berarti kualitas minyak kelapa  
untuk asam lemak bebas kedua proses 
memenuhi syarat mutu SNI 2902-2011. 

Asam lemak penyusun yang berada 
dalam minyak kelapa dapat berupa asam 
lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh  
(Syah, 2005) dan kandungan asam lemak 
minyak kelapa murni menurut Standard 
CODEX 19-1991 Rev. 2-1999 adalah 
sebagai berikut asam kaproat 0,4 – 0,6%, 
asam kaprilat 5,0 – 10,0%, asam kaprat 4,5 
– 8,0%, asam laurat 43,0 – 53,0%, asam 
miristat 16,0 – 21,0%, asam palmitat 7,5 – 
10,0%, asam stearat 2,0 – 4,0%, asam oleat 
5,0 – 10,0%, asam linoleat 1,0 – 2,5%. 
Kandungan asam laurat yang tinggi 
merupakan ciri khas dari produk minyak 
kelapa murni, sehingga berdasarkan 
kandungan asam lemaknya minyak kelapa 
digolongkan ke dalam minyak laurat. 
Kandungan asam laurat yang didapatkan 
dari hasil pengukuran adalah 51,7%, 
dengan total kandungan asam lemak rantai 
sedang sebesar 67,7%. Asam lemak yang 
terdapat pada minyak kelapa terdiri dari 
90% asam lemak jenuh dan 10% sisanya 
adalah asam lemak tak jenuh berupa oleat 
dan linoleat. Kandungan asam lemak jenuh 
dalam minyak kelapa murni yang dibuat 
didominasi oleh laurat (51,7%) dan miristat 
(17,4%). Tingginya asam lemak jenuh ini 
menyebabkan minyak kelapa murni tahan 
terhadap proses ketengikan akibat oksidasi 
(Alamsyah, 2005). 
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Minyak kelapa sebenarnya memiliki 
kelebihan yaitu 50% asam lemaknya 
adalah asam laurat dan 7% adalah asam 
kapriat. Asam-asam lemak bebas adalah 
komponen yang terbentuk pada proses 
kerusakan minyak. Asam lemak bebas 
terdapat di dalam minyak atau lemak 
jumlahnya akan terus bertambah selama 
proses pengolahan dan penyimpanan 
(Syah, 2005). Keberadaan asam lemak 
bebas biasanya dijadikan indikator awal 
terjadinya kerusakan minyak (Linder, 
1992) minyak kelapa mentah yang bermutu 
bagus memiliki kandungan asam lemak 
bebas sampai dengan 3%. Kerusakan 
oksidasi berlangsung apabila terjadi kontak 
antara sejumlah oksigen dengan minyak 
atau lemak. Senyawa peroksida merupakan 
produk yang terbentuk pada awal proses 
oksidasi, yang sifatnya tidak stabil dan 
mudah terdekomposisi. Nilai asam lemak 
bebas yang sangat rendah menunjukkan 
bahwa minyak kelapa murni lebih tahan 
terhadap ketengikan dibandingkan minyak 
kelapa biasa (minyak kelentik).  

Pada proses pembuatan minyak 
kelapa dengan metode pengasaman, sama 
sekali tidak menggunakan panas sehingga 
tidak terjadi proses pencokelatan akibat 
reaksi Maillard pada minyak kelapa. 
Warna keruh (seperti pada sampel minyak 
yang gagal) dikarenakan adanya pigmen 
pada kulit ari yang dimungkinkan larut 
dalam air dan tidak larut dalam minyak, 
sehingga minyak kelapa yang dihasilkan 
terkontaminasi oleh pigmen tersebut. 
Untuk lebih meningkatkan mutu minyak 
kelapa murni, dilakukan proses penjernihan 
dengan cara melakukan penyaringan. 
Minyak kelapa yang diperoleh disaring 
sehingga partikel zat padat yang 
tersuspensi antara lain protein dalam 
bentuk blondo dapat dipisahkan secara 
sempurna. Penyaringan dapat dilakukan 
menggunakan kertas saring atau 
penggunaan zeolit. Warna minyak 
ditentukan oleh adanya pigmen yang masih 
tersisa setelah proses pemucatan karena 
asam-asam lemak dan gliserida tidak 
berwarna. Warna oranye atau kuning 

disebabkan adanya pigmen karoten yang 
larut dalam minyak. Bau dan rasa dalam 
minyak terdapat secara alami, juga terjadi 
oleh adanya asam-asam lemak berantai 
pendek akibat kerusakan minyak. 

Proses oksidasi dapat berlangsung 
jika terjadi kontak langsung antara minyak 
dengan oksigen. Pada proses ini molekul-
molekul oksigen akan terikat pada ikatan 
rangkap dari asam-asam lemak bebas tidak 
jenuh. Ikatan rangkap dari asam-asam 
lemak tidak jenuh yang telah mengalami 
proses oksidasi akan pecah membentuk 
ikatan asam lemak berantai pendek seperti 
aldehid dan keton. Proses ketengikan 
(rancidity) merupakan problem utama yang 
dijumpai pada minyak, lemak dan bahan 
pangan mengandung lemak. Ketengikan 
dapat disebabkan oleh aktivitas enzim, 
proses hidrolisis, maupun proses oksidasi. 
Untuk kerusakan jenis ketengikan dan 
polimerisasi dapat dihambat dengan 
penambahan anti oksidan, sedangkan 
kerusakan jenis reversi dan hidrolisis, 
senyawa antioksidan tidak berfungsi. 
Ketengikan hidrolisis (hydrolytic 
rancidity), diakibatkan oleh reaksi antara 
minyak dengan air yang berasal dari bahan 
pangan yang digoreng sehingga akan 
dihasilkan asam lemak bebas yang 
menyebabkan timbulnya bau tidak enak 
(Hagenmeir, 1972). Ketengikan oksidasi 
(oxidative rancidity), akan menyebabkan 
destruksi vitamin yang larut dalam minyak 
seperti vitamin A, D, E dan K serta akan 
mendestruksi asam lemak, reaksi oksidasi 
dapat terjadi jika oksigen bereaksi dengan 
minyak (Lehninger, 1993). Ketengikan 
yang timbul dalam minyak terjadi karena 
adanya aldehid bukan karena peroksida. 
Sedangkan kenaikan bilangan peroksida 
hanya merupakan indikator bahwa tidak 
lama lagi, minyak akan menjadi tengik 
(Ketaren, 1986). Ketengikan enzim 
(Enzymatic rancidity), bahan pangan 
berlemak dengan kadar air dan kelembaban 
udara tertentu merupakan medium paling 
baik dengan pertumbuhan jamur. Jamur 
tersebut mengeluarkan enzim yang dapat 
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menguraikan trigliserida menjadi asam 
lemak bebas dan gliserol. 

 
3.7 Kandungan Logam Berat 
 

Konsentrasi logam Cd, Pb, Sn, Hg, 
As untuk proses pemanasan rata-rata         
0,093 ppm; 0,065 ppm; 0,176 ppm;            
0,015 ppm; 0,056 ppm sedangkan untuk 
proses pengasaman rata-rata 0,096 ppm; 
0,068 ppm; 0,198 ppm; 0,027 ppm;             
0,064 ppm, tidak ada perbedaan yang 
signifikan untuk kandungan logam berat 
minyak kelapa dari kedua proses tersebut. 
Beberapa kemungkinan munculnya 
impuritis dari logam berat berasal dari 
kandungan mineral tanah, kontaminasi 
peralatan yang dipakai maupun buah 
kelapanya sendiri. Dari hasil uji 
perbandingan kandungan logam Cd, Pb, 
Sn, Hg, As produk minyak kelapa proses 
pengasaman dan pemanasan dengan syarat 
mutu SNI 2902-2011 adalah memenuhi 
syarat mutu SNI. 
 
4.  KESIMPULAN 
 
 Pemanasan dan pengasaman 
(penambahan asam cuka) dapat digunakan 
dalam proses produksi minyak kelapa 
dengan hasil yang tidak berbeda secara 
signifikan untuk semua parameter/syarat 
mutu sesuai SNI 2902-2011. Berdasarkan 
hasil uji produk minyak kelapa dari proses 
pemanasan dan pengasaman untuk 
parameter bau, warna, air kotoran, bilangan 
iod, bilangan penyabunan, asam lemak 
bebas, bahan tidak tersabunkan, kandungan 
logam Cd, Pb, Sn, Hg, As adalah 
memenuhi syarat mutu minyak kelapa SNI 
2902-2011. Perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai optimasi waktu 
produksi minyak kelapa dengan metode 
pengasaman. 
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ABSTRAK. Studi pengembangan teknologi proses pembuatan vernis dari damar 
menggunakan pelarut berbasis minyak telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
memperoleh teknologi pembuatan vernis yang sederhana dan meningkatkan nilai 
ekonomis dari getah damar yang terdapat di Provinsi Aceh. Pelarut yang digunakan pada 
penelitian ini adalah pelarut campuran bensin dan minyak tanah dengan variasi 
perbandingan 70%:30%; 50%:50%; 30%:70%. Perbandingan antara bahan baku damar 
dan pelarut sebesar 1:1,5 (b/v). Dilakukan juga penambahan metanol teknis (metanol 
70%) sebagai aditif dengan variasi penambahan 0%; 20%; 30%; dan 40%. Hasil yang 
diperoleh dilakukan pengujian terhadap viskositas dan densitas serta pengujian 
karakterikstik aplikasi yaitu daya kilap, kesan raba dan laju pengeringan. Dari pengujian 
sifat fisik viskositas menunjukkan bahwa viskostas vernis yang diperoleh diatas  rentang 
standar viskositas vernis yaitu 6-7 cP. Viskositas vernis yang diperoleh berada dalam 
rentang 216-300 cP. Untuk pengujian densitas, keseluruhan vernis yang dihasilkan dari 
setiap variasi memberikan nilai densitas yang berkisar antara 0,774 gr/ml – 0,895 gr/ml 
dan telah mendekati nilai standar dari SNI 06-1009-1989. Perlakuan yang menghasilkan 
varnish yang paling memuaskan adalah perlakuan B1 (komposisi pelarut 50% bensin : 
50% minyak tanah, penambahan metanol dengan 20% volume) memberikan nilai 
viskositas terendah yaitu 216,85 cP, densitas 0,881 gr/mL, dan juga memberikan 
karakteristik aplikasi yang baik. 
Kata Kunci: Bensin, damar, minyak tanah, metanol, vernis 
 
 

ABSTRACT. Study of process technology of varnish production from Damar (resin) 
powder using an hydrocarbon oil-based solvent has been done. The purpose of this 
research is to obtain a simple varnish manufacturing technology and increase the 
economic value of the damar resin which was available in Aceh province. Solvents used in 
this study were the solvent mixture of gasoline and kerosene to the variation ratio of 
70%:30%, 50%:50%, 30%:70%. Comparison between the raw material resin and solvent 
for 1:1.5 (w/v), and addition of methanol (methanol 70%) as an additive with variation of 
0%, 20%, 30% and 40%. The results obtained by testing the viscosity, density and the 
application characteristic of varnish including gloss, daubing impression, and speed 
drying. From testing the physical properties of viscosity indicated that varnish’s viscosity 
obtained above the standard range varnish’s viscosity is 6-7 cP. Varnish viscosity obtained 
is in the range of 216-300 cP. For testing density, overall varnish resulting from any 
variation give a specific gravity ranging from 0.774 g/ml - 0.895 g/ml and was 
approaching the standard value of SNI 06-1009-1989. The most satisfactory varnish is 
produced from B1 treatment (solvent composition: 50% gasoline: 50% kerosene, the 
addition of methanol to 20% by volume) which gave the lowest viscosity values at 216, 85 
cP, density of 0.881 g/mL, with a good application characteristics 
Keywords: Damar resin, gasoline, kerosene, methanol, varnish 
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1.  PENDAHULUAN 
 

Peranan hasil hutan non kayu 
(HHNK) dalam menunjang kegiatan dan 
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 
serta pelestarian hutan sudah nyata 
terungkap. Pengelolaan hutan perlu 
diarahkan tidak hanya sebagai penghasil 
kayu, tetapi juga sebagai penghasil HHNK, 
yang dapat membuka kegiatan dan 
penghasilan bagi masyarakat lokal dengan 
tetap memperlihatkan faktor ekologis. 
Hasil hutan bukan kayu sebagai salah satu 
potensi hutan, berfungsi sebagai penyedia 
lapangan kerja, lahan pendapatan 
masyarakat setempat, pendapatan negara 
dan menjaga kelestarian sumber daya hutan 
(Sumadiwangsa, 2000).  

Damar adalah resin alam yang 
dihasilkan oleh dan keluar melalui torehan 
pada batang pohon berfamili 
Dipterocarpaceae dan Burceraceae, 
berupa getah yang merupakan senyawa 
polisakarida yang memiliki rumus empiris 
C56H60O8 dikenal dengan damarolic acid. 
(Zulnely, 1994 dan Langenheim, 2003). 
Damar di Indonesia kebanyakan berasal 
dari genus shorea, hopea, dan vatica. 
Spesies terbanyak adalah Shorea javanica. 
Daerah penghasil damar di Indonesia 
antara lain: Sumatera Utara, Sumatera 
Barat, Lampung, Aceh, Riau, Maluku, 
Kalimantan, dan Sulawesi menghasilkan 
damar jenis Shorea, dan daerah lain adalah 
damar jenis Hopea. (Hutajulu, dkk, 2004). 
Terkait dengan sifat fisik dan kimianya, 
damar dapat digunakan sebagai salah satu 
bahan untuk produk – produk industri 
seperti cat, lilin, vernis, plastik, korek api, 
bahan isolative, bahan pencetakan dan 
industri bahan peledak. Damar merupakan 
padatan rapuh dengan warna yang pada 
umumnya pucat kekuning- kuningan 
hingga hitam (tergantung jenisnya), 
memiliki sifat mudah terbakar dan bukan 
termasuk bahan yang mudah menguap bila 
tidak terdekomposisi. (Guritno, 2008). 

Damar merupakan salah satu bahan 
baku alami untuk pembuatan vernis, karena 
damar merupakan senyawa biopolimer. 

Provinsi Aceh memiliki potensi damar 
yang sangat besar mengingat luas area 
hutan di Provinsi Aceh sebesar 5,7 juta ha 
(BPS, 2012). Akan tetapi dengan potensi 
damar yang besar itu, belum dapat 
dimanfaatkan secara maksimal. Damar 
yang dihasilkan, pada umumnya hanya 
digunakan sebagai bahan penambal perahu 
yang memiliki nilai ekonomi yang rendah.  

Secara umum sifat-sifat damar adalah 
rapuh, mudah pecah dan melekat pada 
tangan pada suhu kamar, titik didih antara 
85 – 90 oC, mempunyai nilai asam yang  
berbeda -  beda menurut jenis ukuran butir 
damarnya, mudah larut dan larut dengan 
sempurna dalam pelarut benzene, 
chloroform, tetrahydronapthalene kecuali 
dalam larutan karbon disulfide, ether 
kerosene dan larutan alkali, tidak tahan 
panas dan warna mudah berubah terutama 
kalau disimpan dalam jangka waktu yang 
lama pada tempat tertutup tanpa sirkulasi 
udara yang baik (Tambunan, 1975). 
Komponen terbesar pada damar mata 
kucing adalah brasikasterol yaitu sekitar 
20%. (Mulyono, 2012) 

Penelitian pengembangan teknologi 
proses pembuatan vernis dari damar 
menggunakan pelarut berbasis minyak ini 
bertujuan untuk memperoleh teknologi 
pembuatan vernis yang sederhana dan 
meningkatkan nilai ekonomis dari getah 
damar yang terdapat di Provinsi Aceh 
sehingga minat masyarakat dan pelaku 
industri untuk memanfaatkan getah damar 
ini semakin besar. 

 
2.  METODOLOGI  
 
2.1  Bahan dan Peralatan 
 

Bahan - bahan yang digunakan pada 
penelitian ini antara lain: bahan baku 
serbuk damar, bensin, minyak tanah, 
metanol teknis (methanol 70%), thinner, 
bahan pendukung lainnya seperti: papan 
triplek untuk pengulasan. 

Sedangkan peralatan yang digunakan 
pada penelitian ini antara lain: peralatan 
pengaduk kapasitas 5 L, kain saring, 
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viscometer R1-2-H, piknometer (Duran), 
kuas, peralatan gelas lainnya untuk 
pengujian. 
 
2.2 Proses Pembuatan Vernis 
 

Ditimbang seberat 400 gr bahan baku 
serbuk  damar, masukkan ke dalam wadah 
peralatan pengaduk. Kemudian 
ditambahkan 600 ml campuran pelarut 
bensin dan minyak tanah dengan komposisi 
70%:30% (A); 50%:50% (B) dan 
30%:70% (C). Kemudian diaduk selama 10 
menit hingga serbuk damar tercampur 
merata. Kemudian dilakukan penambahan 
methanol teknis dengan variasi 0% (0); 
20% (1); 20% (3); 30% (3); dan 40% (4), 

kemudian diaduk hingga homogen. Saring 
campuran vernis yang diperoleh 
menggunakan kain saring. Vernis yang 
telah disaring diuji sifat fisiknya dan 
pengujian aplikasi vernis pada papan 
triplek. 
 
2.4  Pengujian Mutu Vernis 
 

Vernis yang diperoleh kemudian 
dilakukan pengujian terhadap sifat fisik 
vernis yaitu viskositas dan densitas. Juga 
dilakukan pengujian sifat karakteristik 
aplikasi vernis pada papan triplek. Skema 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 

 

 
 
 

Gambar 1. Skema Penelitian 
 
 
 

1. Dilakukan pengujian sifat fisik 
antara lain viskositas dan 
densitas. 
 

2. Pengujian karakteristik aplikasi 
antara lain daya kilap, kesan 
raba dan laju pengeringan 

 

Serbuk Damar 

Maserasi 

Rasio bahan baku dan pelarut: 1:1,5 
Pelarut : bensin + minyak tanah 
Komposisi pelarut (bensin:minyak tanah)  

- 70% : 30% 
- 50% : 50% 
- 30% : 70% Pengadukan 

 (300 RPM; 10 menit) 

Pengadukan 

Vernis 

Penambahan Metanol Teknis 
Variasi: 0%; 20%; 30%; 40% 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Pengaruh Rasio Komposisi 

Campuran Pelarut 
 

Hasil pengujian sifat karakteristik 
vernis yang diperoleh pada perlakuan A0, 
B0, dan C0 ditunjukkan pada Tabel 2 
berikut. 
 
Tabel 2. Hasil pengujian sifat fisik vernis 

FORMULA 

Variasi 
Viskositas 

(cP) 
Densitas 
(gr/ml) Bensin : 

Minyak 
Tanah 

Metanol 

A0 70%:30% 0% 1538,28 0,840 

B0 50% :50% 0% 1297,42 0,774 

C0 30%:70% 0% 2687,81 0,812 
Vernis 

Komersil* - - 5,5 0,890 

Standar** - - 6 – 7 min. 
0,880  

Keterangan :  *) Vernis yang beredar di pasaran  
 **) SNI No. 06-1009-1989 
 

Pembuatan vernis dengan komposisi 
campuran pelarut antara bensin : minyak 
tanah, menghasilkan produk vernis yang 
memiliki nilai viskositas yang sangat tinggi 
diatas viskositas standar produk vernis. 
Nilai standar mutu viskositas produk vernis 
sesuai SNI No. 06-1009-1989 tentang 
vernis kayu adalah 6 – 7 cP. Untuk jenis 
vernis yang komersil yang beredar di 
pasaran memiliki nilai viskositas 5,5 cP. 
Dari 3 (tiga) variasi komposisi pelarut, 
varnish yang memiliki nilai viskositas 
tertinggi adalah perlakuan C0 dengan nilai 
2.687,81 cP. 

Nilai viskositas atau kekentalan suatu 
produk vernis menjadi salah satu sifat fisik 
yang sangat penting. Viskositas vernis 
dapat mempengaruhi aplikasi dan sifat-
sifat vernis.  Kekentalan yang tinggi akan 
menghasilkan pelaburan tebal, kesan raba 
tebal yang pada akhirnya membutuhkan 
waktu mengering vernis lebih lama.  Untuk 
mengatasi kekentalan yang tinggi dapat 
digunakan larutan/bahan pengencer.  
Menurut Schraff (1974), bahan pengencer 
vernis dapat digunakan terpentin dan  
mineral  spirit.  

Tingginya nilai viskositas yang 
diperoleh dapat disebabkan jenis pelarut 
minyak bensin yang sangat mudah 
menguap. Pelarut bensin yang memiliki 
molekul hidrokarbon (5 – 10 rantai karbon) 
memiliki titik penguapan pada suhu 30 – 
180oC, sedangkan pelarut minyak tanah 
memiliki rantai karbon yang lebih banyak 
(12-15 rantai karbon) memiliki titik 
penguapan pada suhu 175 – 284oC. (Zuhra, 
2003). Dari pengamatan secara langsung, 
kontaminasi udara terhadap produk vernis 
sangat cepat terjadi. Untuk menurunkan 
nilai viskositas produk vernis diperlukan 
pelarut tambahan (additif) yang memiliki 
karekteristik yang mudah menguap. Dalam 
penelitian ini dugunakan pelarut aditif 
methanol teknis dengan variasi (A1, A2, 
A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3) 

Untuk nilai densitas dari vernis dari 
hasil perlakuan A0, B0, dan C0 yang 
diperoleh berada dalam rentang 0,774 – 
0,840 gr/mL. Sedangkan untuk vernis 
pasaran diperoleh nilai densitas 0,890 
gr/mL. Nilai standar densitas untuk produk 
vernis kayu minimal 0,880 gr/mL. Nilai 
densitas vernis dari perlakuan A0 telah 
memenuhi nilai densitas standar vernis, 
sedangkan perlakuan B0, dan C0 telah 
mendekati nilai densitas standar. 
Komponen vernis yang memiliki  
kontribusi  terbesar  terhadap bobot jenis  
vernis,  yaitu resin dan minyak pengering. 
Pelarut  memiliki bobot jenis yang rendah 
sehingga penambahan pelarut cenderung 
menurunkan  bobot jenis vernis. Dari 3 
(tiga) variasi komposisi pelarut, vernis 
yang memiliki nilai densitas tertinggi 
adalah perlakuan A0 dengan nilai                
0,840 mg/mL. 

 
3.2 Pengaruh Penambahan Pelarut 

Metanol 
 

Pelarut aditif yang ditambahkan 
adalah methanol teknis dengan tujuan 
dapat menurunkan nilai viskositas vernis 
yang diperoleh. Sifat karakteristik metanol 
teknis memiliki titik penguapan 64,7 oC. 
Hasil pengamatan sifat fisik vernis yang 
diperoleh pada penambahan metanol teknis 



Hasil Penelitian Industri 15 Volume 26, No. 1, April 2013 

dengan (tiga) variasi dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
 Pada Tabel 3 terlihat bahwa dengan 
penambahan pelarut metanol, dapat 
menurunkan nilai viskositas pada setiap 
perlakuan penambahan metanol. Nilai 
viskositas yang diperoleh berkisar antara 
216,85 cP – 301,04 cP. Nilai viskositas 
yang diperoleh masih diatas nilai viskositas 
standar untuk vernis kayu. Dari Tabel 3 
menunjukkan pada perlakuan B1 
(komposisi pelarut 50%:50% dan 
penambahan methanol 20%) memberikan 
nilai viskositas terendah dan terdekat 
dengan nilai standar yaitu 216,85 cP dan 
nilai densitas sebesar 0,884 gr/ml. 
 
Tabel 3. Hasil pengujian sifat fisik vernis 

dengan penambahan pelarut 
metanol. 

FOR-
MULA 

Variasi 
Viskositas 

(cP) 
Densitas 
(mg/ml) 

Bensin : 
Minyak 
Tanah 

Metanol 

A0 

70%:30% 

0% 1538,28 0,840 

A1 20% 280,39 0,895 

A2 30% 291,43 0,879 

A3 40% 293,87 0,884 

B0 

50%:50% 

0% 1297,42 0,774 

B1 20% 216,85 0,881 

B2 30% 259,26 0,880 

B3 40% 280,07 0,882 

C0 

30%:70% 

0% 2687,81 0,812 

C1 20% 243,9 0,870 

C2 30% 285,64 0,889 

C3 40% 301,04 0,869 

Vernis 
Pasaran* - - 5,5 0,890 

Standar** - - 6 - 7 Min. 
0,880 

Keterangan :  *) Vernis yang beredar di pasaran 
 **) SNI No. 06-1009-1989 
 
 
 

3.3 Pengujian Aplikasi Vernis 
 

Produk vernis dari setiap perlakuan 
akan dilakukan pengujian sifat aplikasi 
vernis pada papan triplek. Pengamatan 
yang dilakukan meliputi laju pengeringan, 
daya kilap dan kesan raba. Hasil aplikasi 
pengujian vernis dapat dilihat pada Tabel 
4. Aplikasi vernis dilakukan dengan cara 
penguasan vernis ke triplek. 

Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa vernis yang dari resin damar 
memiliki daya kilap yang baik setara 
dengan produk vernis komersil yang 
beredar di pasaran. Umumnya setiap 
perlakuan memberikan daya kilap yang 
baik hingga baik sekali kecuali pada 
perlakuan B3 dan C3. 
 Pada parameter laju pengeringan, 
dilakukan pengukuran waktu pengeringan 
yang diperlukan sejak pengolesan hingga 
kering sentuh (Edriana, 2004). Standar 
waktu kering sentuh vernis adalah 
maksimal 3 jam. Produk vernis komersil 
yang diuji memiliki waktu kering sentuh 1 
jam 14 menit. Sedangkan vernis dari resin 
damar pada setiap perlakuan memberikan 
waktu kering sentuh yang bervariasi dari 
rentang 20 menit hingga 1 jam 5 menit.  

Umumnya pengguna menginginkan 
produk vernis yang cepat kering atau 
waktu kering sentuh yang lebih cepat. 
Namun, sebagian pengguna justru 
menginginkan sebaliknya karena mereka 
percaya semakin cepat kering suatu produk 
vernis akan menurunkan sifat kilap pada 
saat aplikasi (Guritno, 2008). Terlepas dari 
perbedaan pandangan ini, laju pengeringan 
suatu produk vernis tetap harus terdata 
sehingga pengguna memiliki pertimbangan 
untuk memilih produk sesuai 
keperluannya.  

Gambar 5 menunjukkan hasil ulasan 
produk vernis pada papan triplek. 
Pengujian parameter kesan raba dilakukan 
dengan mengamati hasil penguasan vernis 
pada triplek yang memberikan lapisan tebal 
atau tidak. Kesan raba yang baik dari suatu 
produk vernis adalah kesan raba yang 
memberikan kesan licin dan tidak terlalu 
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tebal, karena pada penguasan yang 
memberikan kesan raba tebal akan beresiko 
menghasilkan ulasan vernis yang tidak 
merata (Marina, 2007).  

Untuk laju pengeringan, dari Tabel 4, 
waktu kering sentuh dari setiap perlakuan 
penelitian berada dalam rentang 20 menit 
hingga 1 jam 5 menit. Hasil ini memenuhi 
nilai laju pengeringan standar produk 
vernis yaitu maksimal 3 jam. Gambar 6 
memperlihatkan variasi waktu kering 
sentuh pada setiap perlakuan penelitian. 

Laju pengeringan sangat dipengaruhi 
oleh jenis dan komposisi pelarut yang 
digunakan. Dari Gambar 6 terlihat waktu 
kering sentuh vernis yang cepat diperoleh 
pada dengan perlakuan tanpa penambahan 
metanol dan komposisi pelarut 70% bensin 
dan 30% minyak tanah. Hal ini disebabkan 
pelarut yang digunakan bersifat sangat 
mudah menguap. 
 
 
 
 

Tabel 4. Hasil aplikasi vernis pada kayu dan pengujian. 

FORMULA 
Variasi 

Kesan Raba Daya Kilap 
Laju 

Pengeringan 
(jam:menit) 

Bensin : Minyak 
Tanah 

Penambahan 
Metanol 

A0 

70 %  :  30 % 

0% Licin Agak tebal Baik Sekali 0:20 

A1 20% Licin Tipis Kurang 0:40 

A2 30% Licin Agak tebal Baik 0:33 

A3 40% Licin Tebal Baik 0:50 

B0 

50 %  :  50 % 

0% Licin Agak Tebal Baik Sekali 0:34 

B1 20% Licin Agak Tebal Baik Sekali 1:03 

B2 30% Licin Agak tebal Baik 1:01 

B3 40% Licin Agak tebal Kurang 1:00 

C0 

30 %  :  70 % 

0% Licin Agak tebal Baik 0:46 

C1 20% Licin Tipis Baik 1:05 

C2 30% Licin Tipis Baik 0:59 

C3 40% Licin Tipis Kurang 0:47 

Vernis Pasaran - - Licin Agak tebal Baik 1:14 

Standar - - - - Maks. 3 jam 
Keterangan :   *) Vernis yang beredar di pasaran   
  **) SNI No. 06-1009-1989 
 

 
Gambar 5.  Hasil pengulasan produk vernis pada triplek 
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Gambar 6.  Waktu kering sentuh vernis pada setiap perlakuan penelitian. 

 
Dari beberapa perlakuan yang 

dilakukan, dapat dipilih satu perlakuan 
yang dapat memberikan hasil vernis yang 
memuaskan yaitu pada perlakuan B1 
(komposisi pelarut 50% Bensin : 50% 
Minyak tanah, penambahan metanol 
dengan 20% volume) memberikan nilai 
viskositas terendah yaitu 216,85 cP, 
densitas 0,881 gr/mL, dan juga 
memberikan karakteristik aplikasi yang 
baik. 
 
4. KESIMPULAN 
 
1. Damar asalan dapat dibuat menjadi 

vernis dengan pelarut campuran 
komposisi antara bensin : minyak 
tanah. 
 

2. Aplikasi vernis yang diperoleh dari 
setiap perlakuan memberikan daya 
kilap yang baik, sehingga sangat 
menjanjikan untuk menjadi bahan 
baku industri vernis. 

 
3. Komposisi campuran pelarut 

bensin:minyak tanah dengan 
komposisi (50%:50%) memberikan 
waktu mengering yang tidak terlau 
cepat dan daya kilap yang lebih baik. 
Sedangkan komposisi campuran 
pelarut bensin : minyak tanah 
70%:30% memberikan waktu 
mengering yang paling cepat. 

 

4. Perlakuan B1 yaitu komposisi pelarut 
bensin: minyak tanah (50%:50%) dan 
penambahan methanol sebanyak 20% 
volume memberikan hasil yang paling 
baik diantara beberapa perlakuan 
lainnya dilihat dari segi pengamatan 
visual dan sifat fisiknya. 

 
5.  SARAN 
 
 Dari hasil penelitian, bahwa 
perlakuan B1 memberikan hasil terbaik, 
namun untuk nilai viskositas masih jauh 
dari standar SNI sehingga perlu penelitian 
lebih lanjut lagi. 
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ABSTRAK.  Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan nilai tambah CPO adalah 
dengan mengolahnya menjadi produk epoksi. Epoksi adalah produk komersial yang dapat 
digunakan untuk beberapa fungsi sebagai plasticizer, penstabil,  dan bahan pelapis untuk 
resin polimer. Percobaan dilakukan dengan mereaksikan CPO (minyak sawit mentah) 
dengan benzena sebagai pelarut, resin amberlite IR-120 sebagai katalis, asam format, dan 
H2O2. Konsentrasi benzena pelarut yang digunakan adalah 15%, 25%, dan 35% dan 
waktu reaksi epoksidasi adalah 2, 4, 6, dan 8 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
waktu reaksi optimum adalah 6 jam dan konsentrasi benzena adalah 25%. Bilangan iod 
yang diperoleh adalah 1,84 g iod/100gr CPO dan kandungan oksigen oxirane adalah 
6,20%. Produksi epoxy meningkat dengan penurunan bilangan iod. 
 
Kata Kunci:  epoksi, epoksidasi, minyak sawit mentah, resin amberlite, bilangan oksiran 

oksigen, benzene 
 
ABSTRACT.  One of the best ways to increase the added value of the CPO is to process it 
into products such as epoxy. Epoxy is a commercial product that can be applied for several 
purposes such as plasticizer, stabilizer and coatings agents for polymeric resin. The 
experiments were conducted by reacting CPO (Crude Palm Oil) with benzene as a solvent, 
amberlite resin IR-120 as a catalyst, formic acid, and H2O2. The concentrations of the 
solvent benzene were 15%, 25%, and 35% and the epoxidation reaction time were 2, 4, 6, 
and 8 hours. The results showed that the optimum reaction time was 6 hours and the 
concentration of benzene used was 25%. Iodine number obtained was 1.84 g iod/100gr 
CPO and oxirane oxygen content was 6.20%.  The production of epoxy increased with the 
decrease of iodine number. 
 

Keywords: amberlite resin, benzene, crude palm oil (CPO), epoxy, epoxidation, oxirane 
oxygen content 

 
1.  PENDAHULUAN 
 

Kelapa sawit merupakan salah satu 
komoditi perkebunan yang menjadi 
unggulan di Indonesia, karena memberikan 
kontribusi penting pada pembangunan 
ekonomi terutama pada pengembangan 
sektor industri agro. Sejak tahun 2006, 
Indonesia sudah menjadi penghasil minyak 
sawit mentah (MSM), yang merupakan 

gabungan CPO dan CPKO, terbesar di 
dunia dengan total produksi CPO sebesar 
16 juta ton. Pada tahun 2011 total produksi 
mencapai 25,6 juta ton, yang terdiri dari 
produksi CPO (Crude Palm Oil) sekitar 
23,8 juta ton dan CPKO (Crude Palm 
Kernel Oil) sekitar 2,8 juta ton. 
Diperkirakan pada tahun 2020 produksi 
Indonesia akan mencapai 40 juta ton. 
Sebagian besar minyak sawit yang 
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diproduksi Indonesia selama ini diekspor 
dalam bentuk mentah ke sejumlah negara 
seperti India, China, Malaysia, dan Uni 
Eropa (Pusat Data Info Sawit, 2012).   

Roadmap Pengembangan Industri 
Hilir Kelapa Sawit yang tercantum dalam 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 
tahun 2010 menargetkan pengolahan 60 
persen produk CPO di dalam negeri, 
dimana 40 persen produk mentah masih 
boleh  diekspor untuk mempertahankan 
pasar CPO dunia.  Melihat besarnya 
potensi nilai tambah yang bisa dihasilkan 
produk antara maupun produk hilir 
berbasis minyak sawit, pemerintah telah 
memasukan sektor industri CPO ke dalam 
Program Nasional Hilirisasi Industri.  

Untuk mengantisipasi melimpahnya 
produksi CPO di sektor pangan diperlukan 
usaha untuk mengolah CPO menjadi 
produk hilir/non pangan.  Produk non 
pangan terutama oleokimia yaitu ester, 
asam lemak, surfaktan, gliserin dan 
turunan-turunannya.  Industri oleokimia 
adalah industri yang berbasis kelapa sawit 
yang mempunyai peran penting pada masa 
sekarang dan masa yang akan datang. 
Penggunaan produk oleokimia semakin 
meluas di masyarakat, misalnya sebagai 
bahan baku surfaktan, emulsifier, cat, 
farmasi, dan kosmetik. 

Senyawa epoksi merupakan produk 
komersial yang dapat diaplikasikan untuk 
beberapa kegunaan seperti pelentur 
(plasticizer), penstabil (stabilizer) dan 
coating agent pada resin polimer, serta 
merupakan antioksidan pada pengolahan 
karet alam. Senyawa epoksi juga dapat 
digunakan sebagai surfaktan dan agen anti 
korosif  aditif pada minyak pelumas (Sadi, 
1995), dan bahan baku pestisida (Ahmad, 
1987).  Senyawa epoksi dapat disintesa 
dari minyak nabati, seperti minyak kedelai, 
minyak biji bunga matahari, minyak jarak 
dan minyak sawit.  Minyak kelapa sawit 
mentah merupakan minyak nabati yang 
mengandung asam lemak jenuh (saturated 
fatty acid) dan asam lemak tidak jenuh 
(unsaturated fatty acid). 

Proses sintesa senyawa epoksi 
dengan reaksi epoksidasi terus 
dikembangkan untuk memperoleh senyawa 
epoksi dengan kandungan oksiran oksigen 
yang tinggi. Optimasi proses dilakukan 
dengan berbagai cara seperti, diversifikasi 
bahan baku, penggunaan katalis, 
penggunaan suhu selama reaksi dan waktu 
operasi. Di samping itu senyawa epoksi 
bisa diperoleh dengan cara enzimatis 
(Tarigan, 2009). Dari beberapa penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya, 
temperatur mempunyai peranan penting 
dalam proses epoksidasi. Selain itu, jenis 
dan konsentrasi katalis dan pelarut juga 
ikut mempengaruhi optimasi pembuatan 
senyawa epoksi CPO (Nasution, 2009). 

Penggunaan asam sulfat sebagai 
katalis berperan sangat baik, selain 
mempersingkat waktu operasi, asam sulfat 
juga membantu dalam memecahkan ikatan 
rangkap senyawa tidak jenuh menjadi 
gugus epoksi dengan bantuan asam 
peroksida. Akan tetapi, semakin besar 
konsentrasi asam sulfat akan 
mengakibatkan terdegradasiya gugus 
epoksi yang sudah terbentuk (Sinaga, 
2007;  Koto, 1992). 

Dalam penelitian ini, minyak kelapa 
sawit mentah/CPO akan diepoksidasi 
dengan katalis amberlite, diversifikasi 
konsentrasi pelarut dan asam format 
sebagai pengganti asam asetat pada waktu 
dan suhu yang telah ditentukan. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat 
dirumuskan permasalahan pengaruh 
konsentrasi benzena dan waktu reaksi 
epoksidasi terhadap pembentukan senyawa 
epoksi dari minyak kelapa sawit mentah. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi optimum konsentrasi 
benzena dan waktu reaksi pada reaksi 
epoksidasi CPO sebagai variabel proses, 
untuk menghasilkan senyawa epoksi 
dengan kandungan oksiran oksigen 
optimum yang ditandai dengan kadungan 
bilangan iod dan kandungan oksiran 
oksigen. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat meningkatkan nilai tambah dari 
konversi CPO menjadi senyawa epoksi, 
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sehingga dapat mengembangkan produk-
produk hilir seperti plastisizer pada PVC, 
stabilizer, surfaktan, pencegah korosi, 
bahan tambahan pada minyak pelumas dan 
bahan baku pestisida dari bahan baku yang 
dapat diperbaharui. Di samping itu juga, 
diharapkan dapat diperoleh informasi 
katalis yang tepat untuk menghasilkan 
senyawa epoksi dengan kandungan oksiran 
oksigen optimum. 
 
2.  METODOLOGI 
 
2.1 Bahan  
 
 Bahan baku yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah minyak sawit mentah 
(CPO), sedangkan bahan penolong (kimia) 
yang digunakan terdiri dari pelarut 
benzene, hidrogen peroksida konsentrasi 
30%, asam format 90%, katalis amberlite 
(IR 120 Na)/ styrene-divynilbenzena. 
 
2.2 Peralatan 
 
 Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari labu leher tiga 
2000 ml sebagai tempat berlangsungnya 
reaksi, yang dilengkapi dengan 
thermometer, hot plate yang dilengkapi 
pengaduk magnetis digunakan sebagai 
media pemanas, termometer. pendingin 
tegak, erlenmeyer, corong pipet gondok 20 
ml, pipet 5 ml, 10 ml, piala gelas, bulb, 
labu ukur, rotary vacuum evaporator 
(digunakan untuk menguapkan sisa pelarut 
dan air), dan alat analisa bilangan oksigen 
oksiren, bilangan iodium, bilangan hidroksi 
dan bilangan asam produk antara lain: 
buret, pipet tetes, erlenmeyer bertutup, 
beaker glass, labu takar, pipa kapiler.  
Secara umum rangkaian alat percobaan 
disajikan dalam Gambar 1. 
 
2.3 Variabel Tetap 
  
 Secara garis besar alur proses 
pembuatan epoksi CPO dengan katalis 
amberlite IR 120 Na disajikan dalam 
Gambar 2.  Variabel tetap merupakan 

variabel yang dibuat tidak berubah selama 
penelitian berlangsung. Penelititan ini 
menggunakan variable tetap volume CPO, 
jumlah hidrogen peroksida, suhu operasi, 
jumlah katalis dan waktu operasi.  Volume 
CPO yang digunakan adalah 500 ml, H2O2 
konsentrasi 30% sebesar 250 ml, asam 
format  konsentrasi 90% sebesar 125 ml, 
suhu yang digunakan 70-75 oC, jumlah 
katalis amberlite IR 120 Na adalah 20,63 
gr dan kecepatan pengadukan adalah 500 
rpm. 
 
2.4 Variabel Berubah 
  
 Variabel berubah adalah variabel 
yang divariasikan dalam tiap penelitian 
agar didapat hasil yang diinginkan. Pada 
penelitian ini, variabel tersebut adalah 
konsentrasi pelarut (benzena), volume 
asam format dan kecepatan pengadukan 
selama operasi.  Waktu Reaksi terdiri dari  
2, 4,  6, dan 8 jam, sedangkan konsentrasi 
benzena  yang dipakai adalah 15 %, 25%, 
dan 35% (dari volume CPO yang 
diepoksidasikan). 
 

 
Gambar 1. Rangkaian alat percobaan epoksi 

dari CPO. 
 
2.5 Parameter yang diamati 
  
 Pada penelitian ini, terdapat 2 (dua) 
parameter yang diamati, yaitu : kandungan 
oksiran oksigen dan bilangan iod. 
Kandungan oksiran oksigen menentukan 
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jumlah cincin oksiran yang terbentuk dari 
reaksi epoksidasi.  Semakin tinggi nilai 
kandungan oksiran oksigen, semakin baik 
mutu epoksi.  Bilangan iod menunjukan 
presentase kandungan asam lemak tidak 
jenuh,  semakin kecil nilainya, akan 
semakin baik mutu epoksi, karena terjadi 
banyak pemutusan ikatan tidak jenuh 
menjadi cincin oksiran.  Pada Tabel 1 
disajikan matriks percobaan epoksi dari 
CPO dengan pelarut benzena. 
 

Tabel 1. Matriks Perlakuan 
Waktu 

Reaksi ( t ) 
jam 

Pelarut ( Benzena ) 

15% 25% 35% 

2 A1B1 A1B2 A1B3 
4 A2B1 A2B2 A2B3 
6 A3B1 A3B2 A3B3 
8 A4B1 A4B2 A4B3 

 
 

CPO (Crude palm oil)

Pengadukan 
500 rpm

Penambahan benzena (15 %, 25 %, 35 %)

Panambahan asam format 90 % 
(125 ml)

Penambahan Amberlite IR 120
 (20,63 gr)

Refluxing

Penambahan H2O2 30%( 250 ml)

Refluxing

Dekantasi

Epoksi

Pencucian dengan air (450C)

Penguapan 
benzena

 
Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan epoksi CPO dengan katalis amberlite IR 120 Na 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Fokus penelitian ini adalah proses 
epoksidasi dan menetapkan lama proses 
epoksidasi minyak kelapa sawit mentah 
untuk menghasilkan senyawa epoksi 
(Gambar 3) dari minyak kelapa sawit 
mentah (CPO) dengan kandungan oksiran 
yang tinggi serta parameter bilangan iod 
dan kandungan oksiran oksigen yang 
optimal. 

Pada reaksi epoksidasi, reagen yang 
menghambat pembukaan cincin oksiran 
adalah pelarut (benzena). Reaksi 
epoksidasi merupakan reaksi eksotermis 
dan penelitian ini dilakukan dengan proses 
“In-Situ” sehingga diperlukan 
pengontrolan suhu. Reaksi epoksidasi 
menggunakan teknik “In-Situ” memiliki 
beberapa keuntungan, antara lain 
mengurangi pemakaian hidrogen peroksida 
yang dapat melakukan pembukaan cincin 
epoksida yang tidak diinginkan, 
mengurangi bahaya yang dapat 
ditimbulkan oleh reaksi epoksidasi dan 
mengurangi biaya (Swern,1979). 
 Suhu epoksidasi yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu berkisar antara 70-
75  oC. Menurut Wood dan Termini (1958), 
proses epoksidasi yang dilakukan pada 
suhu yang lebih rendah akan 
meminimumkan kerusakan katalis resin 
yang digunakan, tetapi akan 
memperpanjang waktu epoksidasi dan 
menurunkan efisiensi epoksidasi. Pada 
suhu yang tinggi, konversi ikatan rangkap 
menjadi senyawa epoksi akan lebih mudah 
terjadi. Begitu besar pengaruh suhu 
terhadap proses epoksidasi dikarenakan 
suhu merupakan salah satu akselerator 
terjadinya reaksi epoksidasi. 
 
3.1 Hubungan antara Konsetrasi 

Benzena dengan Bilangan Iod 
 
 Bilangan iod  senyawa epoksi yang 
dihasilkan berkisar 1 sampai 23. Dengan 
nilai rata-rata sebesar 3,39.  Bilangan iod 
senyawa epoksi minyak kelapa sawit 
mentah mengalami penurunan setelah 
diepoksidasi seperti terlihat pada            

Gambar 4. Dari analisis sidik ragam 
menunjukkan, bahwa konsenterasi pelarut 
dan lama waktu reaksi mempengaruhi 
terhadap bilangan iod senyawa epoksi 
minyak kelapa sawit mentah yang 
dihasilkan. 
 

 
Gambar 3.  Produk epoksi dari CPO 
 

 
Gambar 4. Hubungan Bilangan Iod dan 

waktu reaksi. 
 
 Semakin tinggi konsentrasi benzena 
yang digunakan maka akan semakin cepat 
waktu reaksi yang diperlukan dan juga 
semakin banyak ikatan rangkap teroksidasi, 
sehingga bilangan iod produk akan turun. 
Besar kecilnya bilangan iod minyak atau 
lemak, menunjukkan banyaknya ikatan 
rangkap (ikatan tidak jenuh yang 
terkandung dalam minyak atau lemak 
tersebut). 
 Peningkatan konsentrasi benzena dari 
15% menjadi 25% dan 35% menghasilkan 
bilangan iod yang cenderung menurun. Hal 
ini disebabkan semakin tinggi konsenterasi 
benzena yang digunakan, maka kelarutan 
CPO akan semakin tinggi pula, sehingga 
kerapatan antar molekul dalam larutan 
akan berkurang dan memudahkan 
terjadinya reaksi epoksidasi.  
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 Sasaran pereaksi pada reaksi 
epoksidasi, adalah ikatan rangkap tak jenuh 
yang terdapat pada miyak kelapa sawit 
mentah. Semakin banyak ikatan rangkap 
yang teroksidasi, maka bilangan iod 
produk akan semakin kecil. Dengan 
melihat penurunan bilangan iod yang 
paling optimum untuk pembuatan epoksi 
dari minyak kelapa sawit dapat dilakukan 
pada konsentrasi benzena sebesar 15%, 
25% dan 35%. 
 
3.2 Hubungan antara Waktu Reaksi 

dengan Bilangan Iod 
 

Pengaruh lama proses epoksidasi 
minyak kelapa sawit mentah, dapat dilihat 
melalui proses epoksidasi selama 8 jam.  
Dari data hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa bilangan iod yang 
dihasilkan cenderung meningkat setelah 
proses berlangsung 2 jam untuk ketiga 
konsentrasi benzene yang dicoba (15%, 
25%, dan 35%).  Hal ini disebabkan karena 
adanya faktor pembatas seperti terdapatnya 
antioksidan, berkurangnya senyawa tidak 
jenuh atau telah terjadi pemutusan cincin 
epoksidasi menjadi senyawa 
hidroksiasiloksi yang dibentuk sebagai 
produk samping. Penurunan bilangan iod 
senyawa epoksi minyak kelapa sawit 
mentah selama 2 jam berlansung tersebut 
memang sangat signifikan. Hal ini 
dimungkinkan terjadi karena adanya 
senyawa tidak jenuh yang bereaksi dengan 
oksigen lebih besar.  Oleh kerena itu, 
senyawa tidak jenuh berkurang jumlahnya 
seiring juga dengan meningkatnya 
konsenterasi pelarut. 
 Pada percobaan ini bilangan iod yang 
optimum diperoleh pada saat proses 
berlangsung selama 2 jam. Dengan 
demikian dalam percobaan ini dapat 
ditetapkan bahwa waktu reaksi adalah 2 
jam.  Bilangan iod cenderung menurun 
dangan meningkatnya konsetrasi benzena 
dan lamanya waktu proses epoksidasi, 
sehingga membuat senyawa tidak jenuh 
yang bereaksi dengan oksigen lebih besar. 
Bilangan iod meningkat selama tahap 
pertama oksidasi termal karena 

pembentukan ikatan tidak jenuh yang baru, 
tetapi pada akhir oksidasi bilangan iod 
menurun karena ikatan rangkap digunakan 
pada berbagai reaksi. 
 
3.3 Bilangan Oksiran Oksigen 
 
 Dalam penelitian ini kandungan 
oksiran oksigen senyawa epoksi minyak 
kelapa sawit mentah berkisar antara 0,37 % 
sampai 6,2 %. Nilai rata-rata kandungan 
oksiran oksigen adalah 3,05 %. Grafik 
pengaruh antara perlakuan terhadap 
kandungan oksiran oksigen senyawa 
epoksi minyak kelapa sawit mentah, dapat 
dilihat pada Gambar 5 di bawah ini. 
 

 
Gambar 5. Hubungan bilangan oksiran oksigen 

dan waktu reaksi 
 
Grafik di atas, menunjukkan bahwa 

kandungan oksiran oksigen dipengaruhi 
oleh konsentrasi benzena dan lamanya 
waktu reaksi. Pengaruh konsentrasi pelarut 
terhadap kandungan oksiran oksigen 
disebabkan dengan larutnya minyak dalam 
pelarut, viskositas dari minyak tersebut 
akan berkurang sehingga tumbukan 
molekul akan semakin kecil (Swern, 1979). 
Hal ini memungkinkan gerakan molekul di 
dalam minyak semakin besar, sehingga 
memungkinkan proses epoksidasi lebih 
mudah terjadi. 

Meningkatnya penggunaan 
konsentrasi benzena dari 15% menjadi 25 
% dan 35%, cenderung menurunkan nilai 
kandungan oksiran oksigen senyawa 
epoksi minyak kelapa sawit mentah. Hal 
ini disebabkan pembentukan senyawa 
epoksi CPO yang optimal sudah dicapai 
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pada konsentrasi benzena 25%. Bila 
konsentrasi benzena ditingkatkan menjadi 
35%, maka kelarutan minyak kelapa sawit 
mentah akan semakin tinggi, sehingga 
dapat memacu terbentuknya reaksi-reaksi 
lain (oksidasi dan hidroksilasi), yang dapat 
mengubah senyawa epoksi minyak kelapa 
sawit mentah menjadi senyawa-senyawa 
peroksida. Adanya air juga dapat 
menghidrolisis senyawa epoksi menjadi 
etilen glikol. 

Selain konsentrasi benzena, kondisi 
bahan baku yang digunakan telah disimpan 
dalam jangka waktu tertentu. Bahan baku 
yang menggunakan minyak kelapa sawit 
mentah sebaiknya langsung diproses 
dengan masa penyimpanan paling lambat 
sudah tersimpan 12 jam (Alamsyah, dkk 
2007). Namun, pada penelitian ini bahan 
baku tersebut lebih dari 12 jam, sehingga 
terjadi perubahan pada karakteristik CPO 
tersebut. Perubahan karakteristik ini, 
khususnya asam lemak bebas dan ikatan 
lemak tak jenuh akan mempengaruhi 
proses epoksidasi. Senyawa epoksi yang 
terbentuk akan menjadi kurang baik dan 
nilai oksiran oksigen yang tidak konstan. 

Dari grafik di atas dapat dilihat 
bahwa waktu epoksidasi berpengaruh 
terhadap kandungan oksiran yang 
dihasilkan. Pada kondisi penelitian ini, 
kandungan oksiran cenderung meningkat 
pada kandungan benzena sebesar 25% 
dengan lama waktu reaksi 6 jam. Ini 
disebabkan karena pengikatan oksigen 
yang berasal dari asam peroksiformat oleh 
ikatan rangkap yang terdapat dalam 
minyak meningkat. Peningkatan ini 
mengakibatkan konversi senyawa tidak 
jenuh menjadi senyawa epoksi meningkat, 
sehingga rendemen senyawa epoksi yang 
diukur melalui kandungan oksiran juga 
meningkat. 

Hasil penelitian yang dilakukan Haya 
(1991) dengan konsentrasi pelarut sebesar 
10% selama 14 jam pada suhu 60-65 oC 
didapatkan kandungan oksiran oksigen 
tertinggi sebesar 3,4% dengan bilangan iod 
sebesar 1,4 mgKOH/100g minyak. 
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 

Nasution (2009) didapatkan kandungan 
oksiran oksigen sebesar 70,082% pada 
kondisi temperatur reaksi 70 oC selama 24 
jam. 

Kandungan oksiran oksigen tertinggi 
pada penelitian ini yaitu 6,20%, pada 
kondisi temperatur reaksi 70-75oC selama 
6 jam. Jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian di atas, kandungan oksiran 
oksigen tidak terlalu jauh. Akan tetapi, 
lebih efisien pada proses 6 jam 
dibandingkan dengan 24 jam. Karena 
semakin lama waktu reaksi, akan 
membutuhkan banyak biaya dan waktu. 
 
3.5 Korelasi antara Kandungan 

Oksiran Oksigen dan Bilangan Iod 
 
 Pada konsentrasi benzena 15%, 
bilangan oksiran oksigen tertinggi pada 
saat 8 jam adalah sebesar 3,82%. 
Sedangkan nilai bilangan iod terendah 
adalah sebesar 1,41 mg KOH/gr minyak 
pada 2 jam reaksi (Gambar 6). Terjadi 
peningkatan kandungan oksiran oksigen, 
begitu pula dengan bilangan iod.  Kenaikan 
bilangan iod tidak terlalu signifikan kecuali 
pada 8 jam. Hal tersebut terjadi karena 
mulai berkurangnya asam peroksiformat 
yang terbentuk, sehingga reaksi yang 
terjadi sebagian membentuk senyawa lain. 
 Pada konsentrasi benzena 25%, 
kandungan oksiran oksigen tertinggi 
teramati pada saat 6 jam yaitu sebesar 
6,20% (Gambar 7). Sedangkan nilai 
bilangan iod terendah yaitu sebesar 1,19 
mg KOH/gr minyak terdeteksi pada 2 jam 
reaksi.  Pada waktu reaksi 8 jam terjadi 
kenaikan yang signifikan pada nilai 
bilangan Iod. Penyebab terjadinya hal 
tersebut dimungkinan karena kondisi 
operasi yang kurang sesuai, salah satunya 
temperatur karena proses epoksidasi 
dilakukan tidak secara kontinyu, maka 
perbedaan hasil yang didapat 
memungkinkan menjadi beragam. Dengan 
demikian diperlukan ketelitian untuk 
mengkondisikan proses agar sama seperti 
proses sebelumnya. 
 Pada Gambar 8 disajikan korelasi 
antara bilangan oksiran oksigen dan 
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bilangan iod. Secara umum, dari grafik di 
atas menunjukan hubungan antara nilai 
kandungan oksiran oksigen dengan 
bilangan iod, berbanding terbalik.  
Terjadinya kenaikan pada bilangan oksiran 
oksigen dan diikuti dengan kenaikan 
bilangan iod terjadi karena reaksi 
epoksidasi menghasilkan reaksi samping.  
Dengan demikian perlu adanya 
pengendalian atau pencegahan agar tidak 
terjadi reaksi samping tersebut.  Beberapa 
penyebab terjadinya reaksi samping pada 
penelitian ini adalah konsentrasi pelarut, 
rasio volume asam karboksilat dengan 
hidrogen peroksida dalam reaksi 
pembentukan asam peroksi, ikatan rangkap 
yang sudah teroksidasi, dan pengendalian 
suhu reaksi. 
 

 
Gambar 6. Hubungan bilangan oksiran oksigen 

dan waktu reaksi. 
 

 
Gambar 7. Hubungan bilangan oksiran oksigen 

dan bilangan Iod  
 

 
Gambar 8.  Hubungan bilangan oksiran 

oksigen dan bilangan Iod (benzena 
35%) 

 
4. KESIMPULAN 
 
 Secara umum, semakin lama waktu 
reaksi pada suhu 70-75oC,  persentase 
epoksi yang terbentuk semakin meningkat 
yang ditandai dengan penurunan bilangan 
iod.  Waktu reaksi yang terbaik yang dapat 
dicapai pada penelitian pembuatan 
senyawa epoksi ini yaitu saat 6 jam dan 
dengan konsentrasi pelarut (benzena) yaitu 
25% dengan nilai bilangan iod sebesar 1,84 
gr iod/100 gr CPO dan kandungan oksiran 
oksigen tertinggi yaitu 6,20%. 
 
5. SARAN 
  
 Diperlukan penelitian lebih lanjut 
untuk mendapatkan senyawa epoksi 
dengan kandungan oksiran oksigen lebih 
tinggi.  Penggunaan alat seperti termokopel 
dalam pengendalian suhu, memungkinkan 
hasil yang lebih baik. 
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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki mutu sensori dari beras singkong 
(rasi) sebagai alternatif pangan non beras yang selama ini telah dikonsumsi sebagai 
makanan pokok oleh masyarakat Cireundeu Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya 
peningkatan mutu sensori rasi modifikasi ini dapat memperluas tingkat penerimaan 
masyarakat terhadap produk rasi. Terdapat tiga perlakuan pada penelitian ini yaitu 
singkong yang difermentasi dengan biakan bakteri asam laktat, singkong yang 
difermentasi dan dikukus, dan singkong yang difermentasi dan dicelup dengan air 
mendidih. Rasi tanpa modifikasi digunakan sebagai kontrolnya. Rasi yang dimodifikasi 
dengan fermentasi memiliki rendemen paling tinggi dibandingkan dengan rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi dan pengkukusan, maupun rasi yang dimodifikasi dengan 
fermentasi dan perendaman pada air mendidih. Rendemen tertinggi rasi modifikasi adalah 
23,63% terhadap bahan baku ubi kayu yang digunakan yaitu pada rasi yang dimodifikasi 
dengan fermentasi bakteri asam laktat. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa rasi 
yang dimodifikasi dengan fermentasi bakteri asam laktat (BAL) mengalami peningkatan 
nilai hedonik dari segi warna, aroma, tekstur, dan rasa karena memiliki warna yang lebih 
putih, aroma, tekstur, dan rasa yang lebih baik dari segi penerimaan sensori dibandingkan 
rasi tanpa modifikasi. 
 
Kata kunci: Beras singkong, rasi, fermentasi, non beras 
 
ABSTRACT. The aim of this research is to obtain better sensoric characteristic of rice-
cassava (rasi) as an alternative non rice food which has been consumed as staple food by 
the people of Cireundeu village, West Java. With the increasing of sensory quality of rasi 
hopefully  can expand the puclic acceptance of this product. There are three designs used 
in this study, first is the cassava  fermented by lactic acid bacteria, second is the cassava 
both fermented by lactic acid bacteria and steamed, and third is the cassava both 
fermented by lactic acid bacteria and dyed in boiling water. The highest yield is 23,69% on 
rasi which modified by fermentation of lactic acid bacteria without steaming or boiling. 
The organoleptic test showed that fermentation of cassava with lactic acid bacteria can 
increase the hedonic value in terms of color, aroma, texture, and flavor it has a white 
color, better aroma, texture, and flavor as compared to rasi without modification. 
 
Keywords: Rice-cassava, rasi, fermentation, lactic acid bacteria, non-rice 
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1. PENDAHULUAN 

Ketahanan pangan adalah suatu 
kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan 
baik dari segi jumlah, mutu, aman, merata 
dan terjangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan ketahanan pangan adalah 
melalui penganekaragaman pangan, yaitu 
suatu proses pengembangan produk pangan 
yang tidak bergantung kepada satu jenis 
bahan saja, tetapi memanfaatkan beraneka 
ragam bahan pangan. Pengembangan 
tersebut mencakup aspek produksi, 
pengolahan, distribusi hingga konsumsi 
pangan di tingkat rumah tangga. 
Beranekaragamnya pangan yang tersedia 
sangat ditentukan oleh produksi dan 
perkembangan teknologi pangan yang 
dapat menghasilkan berbagai produk 
pangan. Adanya kesadaran masyarakat 
tentang konsumsi pangan yang berimbang 
dan daya beli untuk mengakses pangan 
akan mendorong upaya penganekaragaman 
pangan.  

Jauh sebelum Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan disahkan, ketahanan 
pangan sudah menjadi tradisi di desa 
Cireundeu, Kabupaten Cimahi Jawa Barat. 
Warga Cireundeu sudah mengkonsumsi 
beras singkong sejak tahun 1918. Beras 
singkong (rasi) dibuat dengan cara 
memarut singkong. Parutan diperas, 
kemudian airnya didiamkan semalam. 
Selanjutnya patinya dipisahkan untuk 
menjadi tapioka. Ampasnya yang masih 
menyisakan sedikit sari singkong (ubi 
kayu) dijadikan rasi dengan mengeringkan 
ampas tersebut. Setelah ampas singkong 
mengering dilakukan penumbukan sampai 
halus. Saat hendak dihidangkan dilakukan 
pencampuran dengan air dingin hingga 
membentuk gumpalan-gumpalan mirip 
butiran beras, kemudian dikukus selama 10 
menit.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas 
produk rasi yang dihasilkan masyarakat 
Desa Cireundeu telah dilakukan beberapa 
penelitian pokok yang berpijak pada 
program pengembangan kualitas dan 

kuantitas produk yang telah ada. Penelitian 
yang telah dilakukan diarahkan pada 
perbaikan proses yang ada di lapangan 
kemudian dicari penyebab kurang baiknya 
produk rasi yang ada serta diarahkan pada 
bidang-bidang yang mendukung 
pengembangan kualitas produk yang ada 
seperti pembuatan produk rasi yang 
seragam, dan peningkatan mutu rasi. 
Produk rasi yang ada di Cireundeu saat ini 
hasilnya kurang merata pada butiran-
butiran nasi yang diduga karena terdapat 
hal yang belum optimal pada proses 
pembuatan rasi yaitu pada proses 
pemotongan produk singkong yang kurang 
baik, yaitu ukuran yang diperoleh dari 
proses penggilingan tidak merata, serta 
tidak ada proses penyaringan pada saat 
pembentukan butiran (Gozali, 2008). 
Hingga saat ini perbaikan proses yang telah 
dilakukan untuk produk rasi adalah dalam 
hal penyaringan singkong untuk 
memperoleh bentuk rasi yang lebih 
seragam. 

Meskipun masyarakat Cireundeu 
mengkonsumsi singkong yang selama ini 
dipandang inferior, namun masyarakat 
tersebut tidak mengalami defisiensi gizi. 
Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut 
juga mengkonsumsi lauk-pauk selain rasi 
sebagai makanan pokok. Di samping itu, 
singkong mengandung komponen aktif 
skopoletin yang dapat menjadikan 
singkong sebagai alternatif sumber 
makanan pokok yang mempunyai nilai 
tambah (Wijaya, dkk, 2010). 
 Untuk dapat mensosialisasikan 
keunggulan rasi, selain dengan 
menitikberatkan pada nilai fungsionalnya, 
perlu juga dikembangkan suatu teknologi 
proses yang dapat meningkatkan nilai 
sensori dari rasi tersebut sehingga dapat 
diterima oleh masyarakat yang lebih luas. 
Rasi masih memiliki aroma singkong yang 
tidak diharapkan, karena itu pada 
penelitian ini akan dikembangkan rasi yang 
dimodifikasi melalui fermentasi dengan 
starter bakteri asam laktat, sehingga 
diharapkan setelah proses fermentasi dapat 
diperoleh rasi termodifikasi yang 
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mempunyai nilai sensori yang lebih baik. 
Proses pelembutan pada pada proses 
fermentasi singkong dikaitkan juga dengan 
adanya aktivitas pektinase yang tinggi 
bersamaan dengan hilangnya xylanase dan 
selulase yang mengindikasikan bahwa 
aktivitas pektinase bertanggungjawab 
terhadap proses pelembutan (softening). 
Dilaporkan terdapatnya pektin 
metilesterase pada fermentasi dengan 
perendaman tradisional (Oyewole dan 
Odunfa, 1992). 
 
2. METODOLOGI 
 
2.1 Bahan dan Alat 
 

Bahan pendukung yang digunakan 
pada penelitian ini adalah singkong, kultur 
starter bakteri asam laktat, asam sitrat, 
garam, kain saring, dan bahan-bahan kimia 
untuk pengujian antara lain H2SO4, H3BO3, 
HCl 0,1 N, NaOH, HClO4, Cu, dan alkohol 
90% yang digunakan untuk analisis 
proksimat rasi.  
 Alat-alat yang digunakan antara lain 
pisau, baskom, mesin slicer, alat 
pengering, alat penumbuk, alat pengukus, 
dan alat pengemas. 
 
2.2 Metode 
 
2.2.1 Prosedur Penelitian 
 

Metode pembuatan rasi (tanpa 
modifikasi sebagai kontrol) dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Proses pembuatan rasi (kontrol) 

Pembuatan rasi modifikasi dapat 
dilihat pada Gambar 2. Rasi modifikasi 
terdiri dari 3 (tiga) perlakuan yaitu rasi 
yang dibuat melalui fermentasi singkong 
dengan BAL kemudian dikeringkan; rasi 
yang dibuat melalui fermentasi singkong 
dengan BAL,  pengkukusan kemudian 
dikeringkan; serta rasi yang dibuat melalui 
fermentasi BAL, pencelupan dalam air 
mendidih, kemudian dikeringkan. 

 
2.2.2 Analisis  

 
Analisis yang dilakukan adalah 

analisis proksimat pada rasi modifikasi. 
Analisis dilakukan pada dua perlakuan rasi 
modifikasi terbaik berdasarkan 
penampakan dan rendemennya. Kadar air 
diukur dengan metode oven, protein diukur 
dengan metode Mikro-Kjeldahl, kadar 
lemak diukur degan metode ekstraksi 
soxhlet, kadar abu diukur dengan metode 
tanur, dan kadar serat kasar dengan 
hidrolisis asam. Dilakukan juga analisis 
kadar pati dengan menggunakan metode 
ekstraksi asam perklorat, derajat asam 
sebagai volume  NaOH yang terpakai 
untuk mentitrasi 100 ml  larutan contoh, 
serta kalori per 100 g produk.  
 Rasi modifikasi yang telah dibuat 
dilakukan uji organoleptik baik pada rasi 
mentah maupun rasi yang sudah matang. 
Uji organoleptik dilakukan pada 2 tipe 
modifikasi rasi yang dilakukan pada 
penelitian ini dan pada rasi tanpa 
modifikasi. Uji organoleptik pada rasi 
mentah antara lain menguji kesukaan 
konsumen terhadap warna, aroma, dan 
penampakan rasi secara keseluruhan, 
sedangkan uji organoleptik pada rasi 
matang yaitu menguji kesukaan konsumen 
terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa 
rasi. Pengamatan dilakukan dengan skala 
hedonik bernilai 1 (satu) sampai 5 (lima), 
dimana 1 menunjukkan sangat tidak suka, 
2 menunjukkan tidak suka, 3 menunjukkan 
sedikit suka (netral), 4 menunjukkan suka, 
dan 5 menunjukkan sangat suka. 
 

Ubi kayu 

Pengupasan, pencucian 

Pemarutan 

Pemerasan 

Pengeringan ampas  

Rasi
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Gambar 2. Tahapan proses pembuatan rasi modifikasi 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Rendemen Rasi Modifikasi 
 

Persentase bahan yang terpakai dan 
terbuang pada pembuatan rasi modifikasi 
dapat dilihat pada Gambar 4. 
 Berdasarkan perhitungan persentase 
bahan terpakai dan terbuang pada Gambar 
4 dapat dilihat bahwa rendemen rasi 
modifikasi berkisar antara 21% hingga 
23,63%. Perhitungan rendemen dilakukan 
berdasarkan bobot bahan yang dihasilkan 
terhadap bobot bahan baku atau ubi kayu 
awal. Perbedaan rendemen tersebut 
disebabkan oleh banyaknya rasi yang 
terbuang selama penumbukan. Sehingga 
tahapan ini perlu diperhatikan untuk 
memperkecil terbuangnya rasi pada tiap 
perlakuan.  

Proses fermentasi dilakukan dengan 
perendaman pada air yang ditambahkan 
starter BAL seperti yang dapat dilihat pada 
Gambar 5. 

Setelah proses fermentasi rasi 
modifikasi dibilas dan ditiriskan dengan 

menggunakan spinner. Proses penirisan 
rasi modifikasi setelah proses pembilasan 
dapat dilihat pada Gambar 6. Proses 
penirisan diperlukan untuk lebih 
mempercepat proses pengeringan rasi. 

Proses pengkukusan dan pencelupan 
pada air mendidih dimaksudkan sebagai 
tahap gelatinisasi awal dari rasi, sehingga 
diharapkan produk rasi yang dihasilkan 
tidak membentuk gumpalan setelah 
dimasak. Proses pencelupan rasi pada air 
mendidih dilakukan dengan membungkus 
rasi dengan kain saring seperti yang dapat 
dilihat pada Gambar 7. 
 Perlakuan pengkukusan dan 
pencelupan yang memberikan pemanasan 
menyebabkan terjadinya penyerapan air 
dan pembengkakan granula pati. 
Pemanasan menyebabkan lemahnya ikatan 
hidrogen dalam granula, sehingga granula 
yang telah membengkak memiliki ukuran 
besar dan bersifat irreversible. Ketika 
proses pengeringan tepung yang telah 
tergelatinisasi, air mudah lepas dari  ikatan 
hidroksil sehingga kadar air sedikit 
menurun. Menurut Kenneth et al. (1991) 

Ubi kayu

Pengupasan, pencucian 

Penambahan starter bakteri asam laktat 

Pengirisan

Fermentasi 12 – 24 jam

Pengeringan 

Rasi modifikasi A 

Pengukusan 10 menit

Pembilasan

Pengeringan

Rasi modifikasi B

Pencelupan pada air mendidih 3 menit

Pengeringan 

Rasi modifikasi C 
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penggunaan panas yang terus  meningkat 
menyebabkan ikatan hidrogen 
intermolekuler rantai amilosa dan rantai 
cabang amilopektin melemah, sehingga 
granula pati mengembang secara cepat. 
Granula yang telah mengembang 

mempunyai struktur lebih lunak dan 
bersifat irreversible. Penampakan rasi 
modifikasi yang dikukus dan dicelup pada 
air mendidih sebelum proses pengeringan 
dapat dilihat pada Gambar 8. 
 
 

 
Gambar 4. Persentase bahan terpakai dan terbuang pada pembuatan rasi modifikasi 

 

 
Gambar 5. Proses fermentasi ubi kayu 

menjadi rasi modifikasi 

 
Gambar 6. Proses penirisan rasi modifikasi 

dengan spinner 
 
 
 

Penumbukan

Rasi modifikasi A 
(23,63%) 

Rasi modifikasi B 
(21%) 

Penumbukan 

Rasi modifikasi C (22,28%) 

Singkong (100%) 

Pengupasan

Potongan kulit dan ujung (24,05%) Singkong kupas (75,95 %) 

Pengirisan

Singkong chips basah 
(74,68%) 

Buangan / bagian tak 
teriris (1,27%) 

Fermentasi 24 jam 

Pembilasan

Rasi fermentasi (50,78 %) 

Pengeringan Pengukusan 10 menit 

Pengeringan Penumbukan 

Pencelupan pada air mendidih 3 menit 

Pengeringan 

Air / buangan(23,9 %) 
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Gambar 7. Proses pencelupan rasi pada air 

mendidih selama 3 menit 
 

 
Gambar 8. Penampakan rasi yang 

dimodifikasi dengan fermentasi 
dan pengkukusan (kiri), rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi 
dan pencelupan air mendidih 
(kanan) 

 
Produk rasi dan rasi modifikasi yang 

diperoleh pada penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 9. 

 

 
Gambar  9. Rasi kontrol (a); rasi modifikasi A 
(b); rasi modifikasi B (c); rasi modifikasi C (d) 

 
Hasil analisis proksimat, derajat 

asam, dan kalori dari rasi dan rasi 
modifikasi dapat dilihat pada Tabel 1. 
Kadar air rasi (tanpa modifikasi) pada 
penelitian ini adalah 13,6%, pada rasi 
modifikasi dengan fermentasi 9,97%, dan 
kadar air pada rasi yang dimodifikasi 
dengan fermentasi dan pengkukusan adalah 

12,1%, sedangkan kadar air rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi dan 
pencelupan dengan air mendidih yaitu 
sebesar 12,98%. Jumlah air dalam bahan 
pangan akan mempengaruhi daya tahan 
bahan terhadap kerusakan yang disebabkan 
oleh mikroba maupun serangga. 
Pengeringan pada tepung dan pati 
bertujuan untuk mengurangi kadar air 
sampai batas tertentu sehingga 
pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim 
penyebab kerusakan pada tepung dan pati 
dapat dihambat. Batas kadar air mikroba 
masih dapat tumbuh ialah 14 – 15 % 
(Fardiaz, 1989). 
 
Tabel 1.  Data analisis proksimat rasi dan rasi 

modifikasi 

Parameter Satuan 
Hasil Analisis 

Rasi 
kontrol 

Rasi 
mod. A 

Rasi 
mod. B 

Rasi 
mod.C 

Air % 13,6 9,97 12,10 12,98  
Abu % 0,58 0,34 0,37 0,27 
Protein 
(Nx6,25) 

% 0,61 0,21 1,06 1,00 

Lemak % 0,55 0,29 0,73 0,18 
Serat kasar % 2,71 2,10 5,58 4,50 
Karbohidrat % 84,7 89,2 85,7 85,57 
Pati % 69,8 68,7 69,5 78,8 
Derajat 
asam 

mL 
NaOH
/100g 

1,10 2,84 1,0 0,58 

Energi Kal 346 360 354 382 
 

Kadar abu dari rasi modifikasi 
berkisar antara 0,27 – 0,37%, sedikit lebih 
rendah dibandingkan rasi kontrol yaitu 
0,58%. Secara kuantitatif nilai kadar abu 
dalam tepung dan pati berasal dari mineral 
dalam umbi segar pemakaian pupuk dan 
dapat juga berasal dari kontaminasi tanah 
dan udara selama pengolahan (Soebito, 
1988).  Diduga proses modifikasi dengan 
fermentasi BAL dapat menyebabkan kadar 
abu yang terdapat pada ubi kayu terlepas 
pada saat proses pencucian. 
 Kadar protein rasi pada penelitian ini 
adalah 0,61% untuk rasi tanpa modifikasi,  
1,21% untuk rasi yang dimodifikasi dengan 
fermentasi, dan 1,06% untuk rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi dan 
pengukusan. Kadar protein yang tinggi 
menyebabkan penurunan viskositas. Leach 
(1965) menyatakan bahwa protein dan pati 

(a) (b) 

(c) (d) 
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akan membentuk kompleks dengan 
permukaan granula dan menyebabkan 
viskositas pati menjadi menurun, hal ini 
lebih jauh berakibat pada rendahnya 
kekuatan gel. Secara teoritis, rasi 
modifikasi seharusnya memiliki kadar 
protein yang lebih rendah dibandingkan 
dengan rasi tanpa modifikasi karena proses 
fermentasi mengakibatkan terjadinya 
hidrasi dan pelunakan struktur ubi kayu 
sehingga beberapa protein yang bersifat 
larut air mengalami leaching dan terbuang 
dalam air perendam. Hal ini 
mengakibatkan menurunnya kadar protein. 
Pada penelitian ini kadar protein rasi 
modifikasi sedikit lebih tinggi 
dibandingkan rasi tanpa modifikasi diduga 
karena rasi tanpa modifikasi yang 
dianalisis pada penelitian ini merupakan 
rasi yang diperoleh dari Cireundeu dimana 
ubi kayu yang digunakan diduga memiliki 
kadar protein yang berbeda dengan ubi 
kayu yang digunakan pada penelitian ini. 
 Hasil analisis lemak rasi tanpa 
modifikasi pada penelitian ini adalah 
0,55%, rasi yang dimodifikasi dengan 
fermentasi mempunyai kadar lemak 0,29%, 
rasi yang dimodifikasi dengan fermentasi 
dan pengkukusan mempunyai kadar lemak 
0,73%, sedangkan rasi yang dimodifikasi 
dengan fermentasi dan pencelupan pada air 
panas memiliki kadar lemak 0,18%.  Kadar 
lemak yang tinggi berkorelasi dengan 
penurunan kejernihan pasta pati 
(sebagaimana pada serealia) dan menekan 
pembengkakan butiran pati (Kasemsuwan 
et al. 1998). Proses pencucian dan 
ekstraksi dapat menghilangkan kadar 
protein dan kadar lemak rasi. Kadar lemak 
dalam rasi juga dapat mengganggu proses 
gelatinisasi karena lemak mampu 
membentuk kompleks dengan amilosa 
sehingga menghambat keluarnya amilosa 
dari granula pati. Selain itu sebagian besar 
lemak akan diabsorbsi oleh permukaan 
granula sehingga berbentuk lapisan lemak 
yang bersifat hidrofobik di sekeliling 
granula. Lapisan lemak tersebut dapat 
menghambat pengikatan air oleh granula 
pati. Hal ini dapat menyebabkan 

kekentalan dan kelekatan pati berkurang 
akibat jumlah air berkurang untuk 
terjadinya pengembangan granula pati 
(Collison, 1968). Rasi modifikasi C 
mempunyai kadar lemak terendah sehingga 
diharapkan juga memiliki waktu 
pemasakan yang singkat karena proses 
pengembangan granulanya akan semakin 
cepat. 
 Kadar pati tidak jauh berbeda antara 
rasi tanpa modifikasi dan rasi modifikasi. 
Rasi tanpa modifikasi mempunyai kadar 
pati 69,8%, rasi yang dimodifikasi dengan 
fermentasi mempunyai kadar pati 68,7%, 
sedangkan kadar pati pada rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi dan 
pengkukusan adalah 69,5%. Hal ini 
menunjukkan bahwa proses fermentasi dan 
pengkukusan tidak mempengaruhi kadar 
pati dari rasi. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Hapsari (2008) bahwa proses pre 
gelatinisasi tidak mempengaruhi kadar pati 
dari singkong (ubi kayu). 
 Derajat asam pada rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi paling 
tinggi dibandingkan rasi tanpa modifikasi 
serta rasi yang difermentasi dan dikukus. 
Tingginya derajat asam merupakan akibat 
pembentukan asam laktat selama proses 
fermentasi. Derajat asam dapat diturunkan 
dengan proses pembilasan yang baik. 
Proses pengukusan dan pencelupan pada 
air mendidih dapat membantu menurunkan 
derajat asam dari rasi yang difermentasi. 
 
3.2 Uji Organoleptik Rasi dan Rasi 

Modifikasi 
 

 Uji organoleptik rasi dan rasi 
modifikasi dilakukan pada produk rasi 
mentah dengan kode R0, R1, R2, R3, dan 
produk rasi matang dengan kode M0, M1, 
M2, M3. R0 merupakan rasi tanpa 
modifikasi (rasi Cireundeu), R1 merupakan 
rasi modifikasi A, R2 merupakan rasi 
modifikasi B, dan R3 merupakan rasi 
modifikasi C. M0 merupakan rasi tanpa 
modifikasi yang dimasak, M1 merupakan 
rasi modifikasi A yang dimasak, M2 
merupakan rasi modifikasi B yang 
dimasak, dan M3 merupakan rasi 
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modifikasi C yang dimasak. Parameter 
organoleptik yang diuji untuk rasi yang 
tidak dimasak (R0, R1, R2, R3) adalah 
warna, aroma, dan penampakan dengan 
skala hedonik 1 sampai 5.  Parameter 
organoleptik yang diuji untuk rasi yang 
dimasak (M0, M1, M2, M3) adalah warna, 
aroma, tekstur, dan rasa juga dengan skala 
hedonik 1 sampai 5. Hasil uji hedonik 
untuk produk rasi mentah (R0, R1,R2, R3) 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Hasil uji organoleptik rasi dan rasi 

modifikasi yang tidak dimasak 
Kode 
rasi 

Nilai hedonik pada parameter 
Warna Aroma Penampakan

R0 3,52 3,04 2,74 
R1 3,74 3,00 3,39 
R2 3,00 3,22 3,39 
R3 3,24 3,22 3,39 

 
Data organoleptik pada Tabel 2 

merupakan rata-rata dari hasil uji 
organoleptik sebanyak 23 panelis tanpa 
membedakan jenis kelamin. Berdasarkan 
Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk 
parameter warna R1 paling disukai 
dibandingkan dengan R0 dan R3 dengan 
nilai hedonik 3,74. Untuk aroma R2 dan 
R3 memiliki nilai hedonik tertinggi 
dibandingkan R0 dan R1, sedangkan untuk 
penampakan keseluruhan R1, R2, dan R3 
atau dengan kata lain rasi yang 
dimodifikasi lebih disukai dibandingkan 
rasi kontrol dengan skala hedonik 3,39. 
Berdasarkan data organoleptik ini dapat 
dikatakan bahwa rasi modifikasi (R1, R2, 
dan R3) memiliki tingkat kesukaan lebih 
baik dibandingkan dengan rasi tanpa 
modifikasi (R0), meskipun tingkat 
kesukaan terhadap produk rasi dan rasi 
modifikasi masih dalam tahap netral. 
Penampakan rasi yang belum dimasak ini 
seperti terlihat pada Gambar 10.  

Uji organoleptik untuk rasi dan rasi 
modifikasi yang masak juga dilakukan 
setelah sebelumnya dimasak dahulu 
dengan pengukusan selama 8 menit. Hasil 
uji organoleptik dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Hasil uji organoleptik rasi dan rasi 
modifikasi yang dimasak 

Kode Nilai hedonik pada parameter 
Warna Aroma Tekstur Rasa 

M0 2,22 2,61 3,40 3,04 
M1 4,09 3,13 3,57 3,35 
M2 3,26 3,00 2,83 2,87 
M3 3,45 3,00 3,00 3,25 

 
 Berdasarkan data organoleptik pada 
Tabel 3 dapat dilihat bahwa dari segi warna 
rasi yang dimodifikasi dengan fermentasi 
(M1) paling disukai dan menunjukkan nilai 
hedonik 4,09 atau termasuk ke dalam 
kategori suka. Bila dibandingkan dengan  
rasi tanpa modifikasi (M0) yang 
menunjukkan nilai rata-rata 2,22 yang 
menunjukkan ketidaksukaan. Hal ini 
dikarenakan rasi tanpa modifikasi berubah 
warna menjadi coklat pada saat pemasakan 
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 10. 
 

 
Gambar 10.  Rasi dan rasi modifikasi yang 

telah dimasak/dikukus 
 

Berdasarkan parameter warna dapat 
dikatakan bahwa proses modifikasi rasi 
dengan fermentasi dengan BAL dapat 
memperbaiki nilai sensori rasi karena 
warnanya yang lebih putih sehingga terjadi 
peningkatan nilai hedoniknya. Dari segi 
aroma rasi yang dimodifikasi dengan 
fermentasi (M1) memiliki nilai hedonik 
tertinggi yaitu 3,13 diikuti dengan rasi 
yang dimodifikasi dengan fermentasi dan 

M0 M1 

M2 M3 



Hasil Penelitian Industri 36 Volume 26, No. 1, April 2013 

pengkukusan (M2) dan rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi dan 
pencelupan pada air mendidih (M3) yaitu 
dengan nilai hedonik 3,00. Proses 
fermentasi dapat menghilangkan aroma 
khas ubi kayu yang biasanya kurang 
disukai pada produk ubi kayu atau dalam 
hal ini rasi. Menghilangnya aroma ubi kayu 
dikarenakan tertutup oleh pembentukan 
asam laktat hasil fermentasi BAL. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa proses 
modifikasi rasi melalui fermentasi BAL 
dapat memperbaiki mutu sensori rasi dari 
segi aroma. 
 Hasil organoleptik rasi masak untuk 
parameter tekstur menunjukkan bahwa rasi 
yang dimodifikasi dengan fermentasi (M1) 
mempunyai nilai hedonik tertinggi (3,57) 
atau paling disukai. Hal ini dikarenakan 
aktivitas dari bakteri asam laktat yang 
bersifat selulolitik yang menyebabkan 
terdegradasinya dinding selulosa pada 
tepung sehingga tepung  lebih mudah 
tergelatinisasi. Bila melihat nilai hedonik 
pada rasi yang dimodifikasi dengan 
fermentasi dan pengkukusan (M3) yang 
cukup rendah (2,83) atau kurang disukai, 
maka dapat dikatakan bahwa proses 
pemasakan yang kurang optimal juga dapat 
mempengaruhi tekstur rasi. Kesimpulan ini 
ditarik berdasarkan beberapa komentar dari 
panelis yang menyatakan bahwa produk 
rasi modifikasi yang diuji organoleptik 
kurang merata tingkat kematangannya.  

Pengamatan organoleptik rasi dari 
segi rasa menunjukkan bahwa rasi yang 
dimodifikasi dengan fermentasi (M1) 
paling disukai (nilai hedonik 3,35) diikuti 
dengan rasi yang dimodifikasi dengan 
fermentasi dan pencelupan pada air 
mendidih (M3). Rasi M2 memiliki nilai 
hedonik terendah dari segi rasa (2,78) 
dikarenakan proses pemasakan yang 
kurang optimum juga, karena pemasakan 
yang kurang sempurna menjadikan tekstur 
rasi kurang baik dan otomatis 
mempengaruhi penerimaan terhadap rasa. 
Rasa asam akibat pembentukan asam laktat 
hasil fermentasi pada rasi M1 dan M2 juga 
mempengaruhi penerimaan panelis 

terhadap  rasa. Oleh karena itu proses 
pembilasan setelah proses fermentasi rasi 
perlu benar-benar diperhatikan. Rasa asam 
berlebihan yang kurang disukai ini 
berkorelasi positif dengan nilai derajat 
asam yang cukup tinggi dari hasil analisis 
rasi (Tabel 1).  
 Berdasarkan hasil uji organoleptik 
secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 
proses modifikasi dengan fermentasi BAL 
dapat meningkatkan nilai sensori rasi dari 
segi warna, aroma, tekstur, dan rasa. 
Peningkatan nilai sensori tertinggi adalah 
dari segi warna yang menunjukkan suka. 
 
3.3 Kelayakan Usaha Rasi Modifikasi 

 
Penerapan suatu teknologi atau 

diversifikasi suatu produk  harus diikuti 
oleh adanya perhitungan tekno ekonomi 
atau studi kelayakannya. Sekalipun 
teknologi yang diterapkan mudah dicerna 
oleh masyarakat, namun apabila tidak 
diikuti dengan perhitungan teknoekonomi 
belum tentu layak sebagai suatu usaha. 
Kemungkinan layak tidak layaknya suatu 
usaha tidak saja dipengaruhi oleh 
pemakaian suatu teknologi proses, namun 
dapat juga dipengaruhi oleh komponen-
komponen biaya seperti harga bahan baku, 
harga jual produk, upah tenaga kerja, 
bahan bakar dan investasi. Apabila suatu 
usaha tidak layak, maka dapat dicarikan 
solusi melalui perbaikan salah satu dari 
komponen biaya tersebut misalnya agar 
harga bahan baku lebih murah maka lokasi 
usaha didekatkan dengan sumber bahan 
baku, atau dipadukan dengan mendekatkan 
ke sumber tenaga kerja yang murah (Zubir, 
2006). 

Kesiapan dan efektivitas teknologi 
yang ditawarkan yang merupakan porsi 
dari suatu lembaga penelitian dan 
pengembangan harus juga didukung oleh 
kesiapan penerima teknologi tersebut. 
Kesiapan penerima teknologi meliputi 
aspek finansial, pasar, kebijakan dan 
pembinaan dari instansi pemerintah terkait. 
Dalam penerapan suatu teknologi selain 
diperlukan kajian teknoekonominya yang  
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matang,  juga perlu diidentifikasi kesiapan 
dari semua stake holder yang terkait serta 
ketersediaan bahan baku dalam hal 
kontinuitas, kualitas, kuantitas dan harga 
yang pantas (Zubir, 2006). 

Dalam analisis kelayakan proses 
produksi rasi modifikasi, digunakan input 
data-data sebagai berikut di bawah ini.  
Input data tersebut didapat berdasarkan 
hasil studi literatur dan studi lapangan serta 
asumsi. 
a. Proses produksi 25 hari kerja per bulan 

atau 300 hari kerja per tahun. 
b. Kapasitas input bahan baku singkong 

sebanyak 1000 kg per hari dengan harga     
Rp. 800,- per kg sudah dalam kondisi 
kupas. 

c. Kapasitas output adalah sebanyak 200 
kg rasi modifikasi per hari. 

d. Harga peralatan dan mesin utama dan 
pendukung Rp. 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) dengan investasi total Rp. 
322.483.000,- (tiga ratus dua puluh dua 
juta empat ratus delapan puluh tiga ribu 
rupiah) yang meliputi peralatan dan 
mesin, modal kerja 2 bulan proses (50 
hari kerja, untuk antisipasi produk tidak 
cepat laku) yaitu Rp. 72.483.000,- 
(tujuh puluh dua juta empat ratus 
delapan puluh tiga ribu rupiah), tanah 
untuk bangunan pabrik 1000 m2,dan 
bangunan pabrik 100 m2. Tenaga kerja 5 
orang dengan upah tenaga kerja Rp. 
50.000,- per hari (termasuk makan dan 
makanan ringan/minum), dan gaji 
manajer Rp. 5.000.000,- per bulan. 

e. Sumber energi penggerak untuk mesin 
slicer berupa bahan bakar minyak 
sebanyak 18 liter per hari dengan harga 
Rp. 6.000,- per liter yaitu sebesar Rp. 
32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat 
ratus ribu rupiah) per bulan. Serta gas 
LPG untuk pemasakan sebanyak 1 
tabung 50 kg seharga Rp. 250.000,- per 
bulan. 

 
 Untuk memperkecil risiko 
penanaman modal dalam bidang usaha 
tertentu harus dikaji terlebih dahulu nilai 
kelayakannya. Pemodal (investor) harus 

menilai terlebih dahulu apakah kas yang 
dikeluarkannya untuk membangun dan 
mengoperasikan usaha tersebut dapat 
menghasilkan kas yang lebih besar.  Kas 
yang dihasilkan oleh perusahaan akan 
diperoleh dalam beberapa tahun kemudian. 
Oleh karena itu arus kas di masa 
mendatang tersebut harus dinilai saat ini 
(present value). Itulah sebabnya 
perhitungan kelayakan suatu usaha yang 
paling utama didasarkan atas kriteria yang 
disebut dengan Net Present Value (NPV).  
Inti dari konsep NPV sesuai dengan 
namanya, adalah nilai bersih dari arus kas 
masuk dan keluar yang dihitung pada saat 
ini atau periode nol (Zubir, 2006). 
 Zubir (2006) menjelaskan lebih jauh 
bahwa kriteria lain yang juga dipergunakan 
dalam menilai kelayakan usaha adalah 
Internal Rate of Return (IRR) dan Pay 
Back Period (PBP). IRR merupakan 
tingkat diskonto (discount rate) yang 
menyebabkan nilai sekarang dari arus kas 
masuk sama dengan nilai sekarang dari 
arus kas keluar. Jadi discount rate sebesar 
IRR akan menyebabkan nilai NPV sama 
dengan nol. Sedangkan Pay Back Period 
menghitung jangka waktu yang dibutuhkan 
untuk mengembalikan investasi yang telah 
dikeluarkan dengan arus kas yang 
dihasilkan.  Keterkaitan antara ketiga 
kriteria tersebut adalah, bila IRR 
menghitung tingkat diskonto yang 
menyebabkan NPV sama dengan nol, 
sedangkan PBP menghitung kapan atau 
berapa lama NPV akan menjadi nol.   
Harga pokok produksi dalam perhitungan 
teknoekomomi tersebut, juga dapat 
diketahui, sehingga dapat dijadikan acuan 
dalam menentukan harga jual produk. 
Secara ringkas hasil perhitungan kelayakan 
usaha rasi modifikasi dapat dilihat pada 
Tabel 4.  
 Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat 
bahwa nilai IRR adalah sebesar 48,90% 
yang lebih besar dibandingkan nilai 
discount rate yang sebesar 16%. Nilai IRR 
tersebut diperoleh dari harga jual produk 
sebesar Rp. 10.000,- per kg. Penetapan 
harga berdasarkan biaya yang digunakan 



Hasil Penelitian Industri 38 Volume 26, No. 1, April 2013 

dalam proses produksi dan pemasaran 
(dalam hal ini penjualan) serta besarnya 
keuntungan yang diinginkan. Besarnya 
biaya produksi menentukan harga yang 
paling rendah dan pandangan konsumen 
terhadap nilai produk (rasi modifikasi) 
menentukan nilai tertinggi. Harga yang 
paling baik diperoleh dari pertemuan titik 
tengah antara kedua nilai tersebut. Faktor 
yang harus dimasukkan dalam keputusan 
penentuan harga adalah faktor biaya, 
persaingan dan permintaan. Agar harga 
yang ditentukan kompetitif (tidak terlalu 
rendah dan tidak terlalu tinggi), maka 
penetapan harga harus memonitor harga 

yang ditetapkan pesaing. Di samping itu, 
penetapan harga harus disesuaikan dengan 
persepsi konsumen yang dikehendaki 
perusahaan (Kotler, 2003).  
 Bila dilihat dari harga jual produknya 
yang lebih tinggi daripada harga beras 
maka sulit untuk mengatakan bahwa rasi 
modifikasi layak untuk dipasarkan. Kecuali 
diciptakan suatu domain tersendiri untuk 
produk ini (tidak berada pada bayang-
bayang produk pengganti beras). Untuk itu 
dibutuhkan suatu strategi pemasaran yang 
khusus untuk dapat membuat produk rasi 
modifikasi menjadi layak untuk diproduksi 
dan dijual. 
 

 
Tabel 4. Kelayakan usaha rasi modifikasi 

Uraian Harga (Rp.) 
A. Investasi 

1. Tanah 1000 m2 @ Rp. 50.000,-  50.000.000 
2. Bangunan pabrik 100 m2 @ Rp. 1.000.000  100.000.000 
3. Peralatan dan mesin   100.000.000 
4. Modal Kerja (2 bulan operasional setara 50 hari)  72.483.000 
Total investasi  322.483.000 

   
B. Parameter Kelayakan :   

1. NPV (Discon rate 16%) 411.469.910  
2. IRR 48,90%  
3. Payback Period (PBP) 2,04  tahun = 24,59 bulan 
4. Break Event Point (BEP) 203.918.433 per tahun 
5. Prosentase pada BEP 33,98 % 
6. Kapasitas pada BEP 167 kg rasi/hari 

 
4. KESIMPULAN 

 
 Proses modifikasi rasi (beras 
singkong) dapat dilangsungkan melalui 3 
cara yaitu singkong difermentasi dengan 
bakteri asam laktat, singkong yang 
dimodifikasi dengan kombinasi fermentasi 
bakteri asam laktat dan pengkukusan, serta 
singkong yang dimodifikasi dengan 
kombinasi fermentasi bakteri asam laktat 
dan pencelupan pada air mendidih. Proses 
fermentasi tidak mengubah komposisi 
kimia singkong secara signifikan, namun 
proses modifikasi ini dapat meningkatkan 

penerimaan terhadap rasi terutama dari segi 
warna. Dari segi kelayakan usaha rasi 
modifikasi dapat dikatakan layak dengan 
nilai perhitungan IRR yaitu sebesar 
48,90% yang lebih besar daripada discount 
rate yang diasumsikan sebesar 16%. 
Namun nilai IRR tersebut diperoleh dari 
harga jual produk yang lebih tinggi 
daripada harga jual beras yaitu Rp. 
10.000,- sehingga dibutuhkan suatu strategi 
pemasaran khusus untuk dapat menjadikan 
produk rasi modifikasi ini layak beredar di 
pasaran. 
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ABSTRAK. Ditengah krisis energi saat ini, pemanfaatan energi terbarukan seperti energi 
surya merupakan salah satu solusi. Salah satu aplikasi dari pemanfaatan energi surya 
adalah mesin pendingin siklus adsorpsi. Selain cukup menarik, penelitian mengenai mesin 
pendingin siklus adsorpsi tenaga surya masih jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan karakteristik suatu mesin pendingin siklus adsorpsi dengan 
menggunakan tenaga surya. Pengukuran radiasi matahari menggunakan alat ukur 
pyranometer. Sedangkan untuk pengujian mesin pendingin menggunakan adsorben karbon 
aktif sebanyak 8 kg, refrigeran metanol 2 liter dan air sebagai media yang didinginkan 2,5 
liter. Luas kolektor mesin pendingin yang digunakan 0,25 m2. Dari hasil pengujian 
didapatkan nilai COP maksimum 0,064 pada tanggal 3 April 2012 dan nilai COP 
minimum diperoleh 0,028 pada tanggal 4 April 2012. Nilai SCP maksimum didapatkan 
8,4578 kW/kg pada tanggal 2 April 2012 dan nilai SCP minimum diperoleh pada tanggal 3 
April 2012 sebesar 8,3564  kW/kg. Dan temperatur air paling rendah yang dapat dicapai 
pada saat proses adsorpsi tanggal 6 April 2012 sebesar 8,24 oC. Besarnya temperatur air 
untuk proses adsorpsi selama  pengujian berkisar dari 8,24 oC - 11,17oC. 
 
Kata Kunci :  energi surya, karakteristik mesin pendingin, karbon aktif 
 
ABSTRACT. While the current energy crisis, renewable energy such as solar energy is 
one solution. One application of the utilization of solar energy is adsorption refrigerator 
system. Besides interestingly enough, research on adsorption refrigerator cycle solar 
energy is still rare in Indonesia. This study aimed to obtain the characteristics of an 
adsorption refrigerator cycle using solar energy. The measurement of solar radiation  
using a pyranometer. Testing of solar adsorption refrigerator using activated carbon 
adsorbent as much as 8 kg, 2 litres of methanol refrigerant and water as a cooling medium 
2.5 litres. The area of collector is 0.25 m2. From the test results obtained maximum value 
of COP 0.064 on April 3, 2012 and a minimum value of COP 0.028 obtained on  April 4, 
2012. The maximum value of the specific cooling power obtained 8.4578 kW / kg on April 
2, 2012 and a minimum value of SCP obtained on April 3, 2012 of 8.3564 kW/kg. The 
lowest water temperature that can be achieved during the process of adsorption on April 6, 
2012 is 8.24oC. The average of water temperature during the adsorption process for the 
seven days of testing ranged from 8.24°C - 11.17oC. 
 
Keywords :  solar energy, characteristics of refrigerator, activated carbon 
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1. PENDAHULUAN 
 

 Krisis energi saat ini mengingatkan 
bangsa Indonesia bahwa usaha yang serius 
dan sistematis untuk mengembangkan dan 
menerapkan sumber energi terbarukan 
guna mengurangi ketergantungan terhadap 
bahan bakar fosil perlu segera dilakukan. 
Penggunaan sumber energi terbarukan 
yang ramah lingkungan juga berarti 
menyelamatkan lingkungan hidup dari 
berbagai dampak buruk yang ditimbulkan 
akibat penggunaan bahan bakar minyak 
(BBM). Beberapa sumber energi 
terbarukan dan ramah lingkungan yang 
dapat diaplikasikan di tanah air, seperti 
bioetanol, biodiesel, energi panas bumi, 
mikrohidro, energi angin, dan energi surya. 
Khusus untuk energi surya, keberadaannya 
cukup potensial di Indonesia. Hal ini dapat 
dilihat  dari posisi astronomi negara 
Indonesia di peta dunia. Dengan letak 
Indonesia yang berada pada daerah 
khatulistiwa, yaitu pada lintang 60 Lintang 
Utara (LS) - 110 Lintang Selatan (LS) dan 
950 Bujur Timur (BT) - 1410 Bujur Timur, 
dan dengan memperhatikan peredaran 
surya dalam setahun yang berada pada 
daerah 23,50 LU dan 23,50 LS maka 
wilayah Indonesia akan selalu disinari 
matahari selama 10 - 12 jam dalam sehari. 
Karena letak Indonesia berada pada daerah 
khatulistiwa maka Indonesia memiliki 
tingkat radiasi surya yang cukup                   
tinggi. Menurut data buku putih energi 
Indonesia (2006) bahwa diperkirakan rata-
rata intensitas radiasi surya yang jatuh        
pada permukaan bumi Indonesia                       
4,8 kWh/m2hari.  
 Salah satu pemanfaatan energi surya 
adalah mesin pendingin siklus adsorpsi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan karakteristik suatu mesin 
pendingin siklus adsorpsi tenaga surya 
dengan menggunakan metanol sebagai 
refrigeran dan karbon aktif sebagai 
adsorben. Hal ini mengingat penelitian 
mengenai mesin pendingin siklus adsorpsi 
khususnya yang menggunakan energi surya 
dapat dikatakan masih jarang dilakukan di 
Indonesia. Dan diharapkan penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di 
bidang energi surya. 
 
1.1 Penelitian  Terdahulu 
 
 Pons dan Guillminot (1986) 
merupakan pelopor penelitian di bidang ini 
yang melakukan perancangan dan 
pengujian mesin pembuat es yang 
digerakkan oleh tenaga surya. Kolektor 
surya yang digunakan adalah tipe plat datar 
dengan luas bidang penyerapan 6 m2 yang 
mengandung 130 kg karbon aktif dan 
metanol sebagai refrigeran sebanyak 18 kg. 
Pada kondisi sinar matahari yang baik dan 
lokasi pengujian ada di daerah Orsay, 
Francis, diklaim dapat menghasilkan 30-35 
kg es per hari. M. Li, dkk (2002) 
melakukan pengujian performansi dan 
analisis mesin pembuat es dengan 
menggunakan solar kolektor tipe dua plat 
datar dengan total luas penampang 1.5 m2. 
Kolektor diisi dengan karbon aktif sebagai 
adsorben dan metanol sebagai refrigeran. 
Pengujian dilakukan di laboratorium dan 
sinar matahari disimulasikan dengan 
menggunakan lampu quartz. Dengan total 
radiasi dari lampu sebesar 28-30 MJ dapat 
dihasilkan 7-10 kg es. N.M. Khattab (2004) 
melakukan penelitian di Kairo, juga 
menggunakan pasangan karbon aktif 
produk lokal dan metanol serta melakukan 
modifikasi pada kolektor. Hasil yang 
didapatkan adalah 6.9 kg es/m2 pada 
musim dingin dan 9.4 kg es /m2 pada 
musim panas. Selanjutnya M. Li, dkk 
(2004) melakukan pengembangan mesin 
pembuat es tanpa menggunakan katup. 
Kolektornya adalah tipe plat datar dengan 
luas 1 m2 dan mengandung 19 karbon aktif 
yang diproduksi di China dimana dengan 
kapasitas penyinaran sebesar 18-22 MJ/m2 
didapatkan es sebanyak 5 kg. 
 
1.2 Karakteristik Mesin Pendingin 

Siklus Adsorpsi 
 
 Besarnya nilai COP mesin pendingin 
siklus adsorpsi bergantung kepada kondisi 
cuaca dan efisiensi tiap komponen sistem 
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dimana harganya bervariasi dari 0,01 
hingga 0,2 (M.A. Alghoul, dkk, 2006). 
Menurut N.Spahis, dkk (2007), bahwa ada 
empat pasangan utama adsorben - adsorbat 
yang umum digunakan dalam sistem 
pendingin adsorpsi tenaga surya yaitu 
karbon aktif dan metanol, zeolite dan air, 
silika gel dan air serta karbon aktif dan 
amonia. Untuk aplikasi dari mesin 
pendingin siklus adsorpsi ini menurut Y. 
Fan (2007) dapat dibedakan atas tiga 
kategori yaitu untuk pendingin udara 
ruangan (8-15oC), untuk refrigerasi 
makanan dan penyimpanan vaksin (0-8oC) 
dan untuk proses pembekuan es dan tujuan 
pengentalan  (< 0oC). Sedangkan menurut 
E.E. Anyanwu (2003) bahwa adsorben 
fisik yang umum digunakan pada 
refrigerasi adsorpsi adalah adalah karbon 
aktif, silika gel dan zeolit. 
 Menurut Watheq Khalil Said  
Hussein (2008) bahwa nilai COP 
(coefficient of performance) mesin 
pendingin siklus adsorpsi yang digerakkan 
tenaga surya dapat diperoleh dengan 
menggunakan persamaan: 
 

 
AG

Tcpm
Q

QCOP
i

www

solar

s ∆
==  (1) 

 
Sedangkan menurut L.W. Wang (2009) 
bahwa SCP (specific cooling power) 
merupakan kapasitas pendinginan untuk 
tiap kilogram massa adsorben yang 
diperoleh dengan persamaan: 
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dimana daya pendinginan adalah: 
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Untuk menentukan laju perpindahan kalor 
secara konveksi pada kolektor menurut 
Yunus Cengel (2008) adalah 

qkonveksi=  h A (Tw - Ts)            (4)  
 
Besarnya perpindahan panas secara radiasi 
pada kolektor adalah : 

qradiasi = ε1 σ A (Ta
4 – Tsky

4)       (5)     

Besarnya energi panas total yang dapat 
diserap oleh kolektor adalah :  
qT = α Gsolar-qkonduksi-qkonveksi-gradiasi     (6) 
 
Sedangkan besarnya laju aliran massa 
refrigeran di dalam pipa kondensor 
ditentukan dengan persamaan: 
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Dan besarnya laju perpindahan panas untuk 
setiap plat adalah : 

Q = ṁ . Cp . (Ts - T∞)            (8) 
 

Kemudian besarnya kalor yang diserap 
oleh plat evaporator dapat dihitung dari 
persamaan : 

Qsev = mev  Cpe  ∆T             (9) 
 
Besarnya kalor yang dibutuhkan refrigeran 
dalam proses penguapan saat proses 
adsorpsi diperoleh dari 

QL = Le . mr                    (10) 
 
Pada penelitian ini, media yang 
didinginkan adalah air sehingga kalor yang 
dihitung adalah kalor sensibel dari air 
yaitu:   
 Qs = mw  Cp  ∆T                 (11) 
 
3. METODOLOGI    
 
3.1 Tempat  
 
 Penelitian dilaksanakan di 
Laboratorium Energi Surya Departemen 
Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 
Sumatera Utara. 
 
3.2 Waktu 
 

Pengujian dilakukan dari tanggal 1 
April 2012 sampai dengan 7 April 2012. 
 
3.3 Bahan  
 

Bahan yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah : 
a. Karbon aktif sebagai adsorben sebanyak  

8 kg dimana yang digunakan jenis 
karbon aktif biasa dan bukan karbon 
aktif komersial 
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b. Metanol sebagai adorbat atau refrigeran 
dengan kemurnian 99,9% sebanyak 2 
liter 

c. Air sebagai media yang didinginkan 
sebanyak 2,5 liter 

 
3.4 Alat Ukur 

 
Untuk mengukur intensitas radiasi 

surya maka digunakan pyranometer yang 
terdapat pada Data HOBO Station. Dan 
untuk merekam data distribusi temperatur 
pada setiap konmponen maka digunakan 
sistem data akuisisi agilent dan termokopel 
tipe J dengan ketelitian 0,1 oC. Sedangkan 
pompa vakum digunakan untuk 
menvakumkan mesin pendingin. 
Disamping itu digunakan juga alat ukur 
tekanan untuk mengukur tekanan di dalam 
mesin pendingin 

 
3.5 Peralatan Uji dan Experimental Set 

Up 
 
 Komponen - komponen mesin 
pendingin siklus adsorpsi yang dirancang 
bangun terdiri dari kolektor, kondensor dan 
evaporator seperti tampak pada Gambar 1. 
Luas kolektor yang digunakan  0,25 m2. 
 

 
Gambar 1. Mesin pendingin yang dirakit 

 
 Pada Gambar 2 tampak experimental 
set up dari pengujian yang dilakukan. 
Mesin pendingin tersebut dihubungkan 
dengan alat akuisisi data agilent melalui 
kabel termokopel yang ditempatkan pada 
kolektor, kondensor, evaporator dan air. 
Data agilent akan menampilkan distribusi 

temperatur yang terjadi saat pengujian 
berlangsung pada komponen kolektor, 
kondensor, evaporator dan air yang 
langsung terhubung ke komputer. 
Sedangkan alat ukur tekanan dipasang pada 
kolektor serta diantara kondensor dan 
evaporator pada mesin pendingin. Untuk 
alat ukur pyranometer dipasang secara 
permanen di Gedung Departemen Teknik 
Mesin Fakultas Teknik USU. 

 
Gambar 2.  Experimental set up 

 
3.6 Pengolahan dan Analisa Data 
 

Metode pengumpulan data 
dilakukan yang terdiri dari : 
a. Data primer merupakan data yang 

diperoleh berdasarkan pengukuran yang 
dilakukan di lokasi pengujian. Data 
primer tersebut meliputi variabel yang 
diamati yaitu intensitas radiasi matahari, 
temperatur desorpsi dan adsorpsi setiap 
komponen serta perubahan volume 
refrigeran selama proses adsorpsi dan 
desorpsi. 

b. Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari literatur atau sumber data 
lain  yang terkait. 

 
Kemudian data yang diperoleh dari 

hasil pengukuran dan pengujian diolah 
dengan persamaan-persamaan yang telah 
diuraikan sebelumnya untuk selanjutnya 
dianalisa.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Pengujian dilakukan mulai jam 08.00 
WIB pagi sampai dengan 08.00 WIB besok 
paginya atau selama 24 jam. Mesin 
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pendingin siklus adsorpsi ini menggunakan 
adsorben karbon aktif sebanyak 8 kg 
dengan refrigeran metanol sebanyak 2 liter. 
Di dalam kotak evaporator diisi oleh air 
sebagai media yang didinginkan sebanyak 
2,5 liter. Dari Gambar 3 tampak bahwa 
besarnya intensitas radiasi matahari selama 
tujuh hari pengujian berfluktuasi dimana 
paling tinggi terjadi pada hari keempat 
sebesar 5,219 kWh/m2 dan paling rendah 
terjadi pada hari ketiga yaitu 2,198 
kWh/m2. Pada pengujian ini juga dipasang 
dua pressure gauge untuk mengukur 
tekanan pada kolektor serta tekanan 
diantara kondensor dan evaporator. Hasil 
pengukuran menunjukkan bahwa terjadi 
variasi tekanan mulai saat proses desorpsi 
hingga proses adsorpsi yang bernilai 
diantara -55,50 cm Hg hingga 29,00 cm 
Hg. 
 

 
Gambar 3. Kondisi intensitas radiasi matahari 

saat pengukuran 
 

 
Gambar 4. Volume metanol saat pengujian 
 
 Pada Gambar 4 tampak kondisi 
volume metanol saat proses adsorpsi 
dan desorpsi. Dengan membuat kaca 
ukur pada salah satu sisi evaporator 

maka dapat dipantau perubahan volume 
metanol yang terjadi baik pada saat 
proses desorpsi maupun saat proses 
adsorpsi. Selama tujuh hari pengujian 
maka besarnya volume metanol yang 
terdesorpsi berkisar diantara 0,67 
hingga 0,88 liter. Sedangkan besarnya 
volume metanol yang teradsorpsi 
berada pada kisaran 0,71 - 0,92 liter. 
 

 
Gambar 5. Temperatur desorpsi setiap 

komponen selama pengujian 
 

 
Gambar 6.  Temperatur adsorpsi setiap 

komponen selama pengujian 
 
 Pada Gambar 5 dan 6 tampak kondisi 
temperatur desorpsi dan adsorpsi setiap 
komponen selama pengujian. Temperatur 
rata-rata maksimum pada kolektor terjadi 
pada saat proses desorpsi pada hari 
pertama yaitu 121,45 oC dan temperatur 
minimum terjadi pada saat proses adsorpsi 
yaitu 24,47 oC. Untuk di  kondensor, 
temperatur maksimum yang dicapai pada 
saat proses desorpsi adalah 36,24 oC dan 
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temperatur minimum pada saat proses 
adsorpsi yaitu 21,24 oC. Di evaporator, 
temperatur maksimum sebesar 28,49 oC 
pada proses desorpsi dan temperatur 
minimum sebesar 8,46 oC pada proses 
adsorpsi. Dari hasil pengujian selama tujuh 
hari diperoleh temperatur air paling rendah 
pada saat proses adsorpsi tanggal 6 April 
2012 sebesar 8,24 oC. Besarnya temperatur 
rata-rata air selama proses adsorpsi untuk 
tujuh hari pengujian berkisar dari 8,24 oC-
11,17 oC. Fluktuasi temperatur rata-rata air 
pada saat proses desorpsi dan adsorpsi 
turut dipengaruhi oleh intensitas radiasi 
rata-rata dan temperatur pada setiap 
komponen mesin pendingin. 
 

 
Gambar 7. Nilai COP dan SCP 

 
Gambar 7 menunjukkan besarnya 

nilai COP (coefficent of performance) dan 
SCP (specific cooling power) yang 
diperoleh selama pengujian. Nilai COP 
maksimum diperoleh pada pengujian 
tanggal 3 April 2012 sebesar 0,064 dan 
nilai COP minimum diperoleh pada tanggal 
4 April 2012 sebesar 0,028. Harga SCP 
maksimum didapatkan 8,4578 kW/kg pada 
tanggal 2 April 2012 dan nilai SCP 
minimum diperoleh pada tanggal 3 April 
2012 sebesar 8,3564  kW/kg. 

Dari hasil pengujian selama tujuh 
hari diperoleh bahwa intensitas radiasi 
matahari yang diterima kolektor 
mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh 
kondisi cuaca. Besarnya intensitas radiasi 
surya turut mempengaruhi besarnya nilai 
COP dan SCP yang diperoleh. Parameter 
yang mempengaruhi nilai COP adalah 

intensitas radiasi matahari dan beda 
temperatur air pada saat proses desorpsi 
dan adsorpsi. Sedangkan untuk harga SCP 
dipengaruhi oleh temperatur air yang 
diperoleh saat proses desorpsi dan adsorpsi 
serta massa karbon aktif yang digunakan.  
 Secara perhitungan teoritis, proses 
pembekuan air menjadi es dapat terjadi 
seperti yang tampak pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Neraca energi di evaporator secara 

teoritis 
N
o Keterangan Jumlah Satuan 

1 Volume metanol 2 liter 

Massa jenis (30oC) 791 kg/m3 

Massa metanol 1,582 kg 
Panas laten 
penguapan metanol 1155 kJ/kg 

Total energi panas 
yang diserap 
metanol selama 
menguap 

1827,2 kJ 

2 Volume air 2,5 liter 
Massa jenis air 
(30oC) 996.3 kg/m3 

Massa air 2,5 kg 
Panas jenis air pada 
300C 4,179 kJ/kg0C 

Panas pembekuan 
air 334 kJ 

Total energi panas 
yang digunakan 
untuk mengubah air 
menjadi es 

1270,4 kJ 

 
Dengan menggunakan persamaan-

persamaan yang telah dijelaskan di atas 
maka diperoleh besarnya energi panas yang 
akan diserap oleh metanol untuk dapat 
menguap sebesar 1827,21 kJ. Jumlah panas 
ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 
energi panas yang akan digunakan untuk 
mengubah air menjadi es sebesar 1270,36 
kJ. Namun berdasarkan hasil pengujian di 
laboratorium tampak hal tersebut belum 
terjadi dimana air belum dapat berubah 
menjadi es. Hal ini dapat disebabkan antara 
lain proses isolasi komponen yang kurang 
baik terutama pada bagian evaporator yang 
mengakibatkan udara dalam kotak insulasi 
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berhubungan dengan udara luar, sehingga 
panas yang diserap metanol tidak hanya 
dari air atau lingkungan di dalam kotak 
insulasi, tetapi juga dari udara luar yang 
masuk ke dalam kotak insulasi. Begitu juga 
dengan kualitas dari karbon aktif yang 
digunakan kemungkinan kurang baik 
sehingga kemampuannya untuk 
mengadsorpsi metanol menjadi kurang 
optimal. 
 Hal ini dapat dilihat dari hasil 
pengujian dimana tidak semua metanol 
dapat diadsorpsi pada saat proses adsorpsi 
dan begitu juga pada saat desorpsi. 
Disamping itu juga belum diketahuinya 
jumlah komposisi perbandingan karbon 
aktif dan metanol yang optimal  untuk 
pengujian ini agar proses adsorpsi dan 
desorpsi dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. Selanjutnya proses pemanasan 
awal untuk karbon aktif yang terdapat di 
kolektor kemungkinan belum optimal yang 
akan menyebabkan karbon aktif masih 
mengandung uap air sehingga bersifat 
kurang aktif dalam mengadsorpsi metanol. 
 
5. KESIMPULAN  
 
 Besarnya intensitas radiasi surya 
yang diterima kolektor selama pengujian 
berfluktuasi dimana paling tinggi terjadi 
pada hari keempat sebesar 5,219 kWh/m2 
dan paling rendah terjadi pada hari ketiga 
yaitu 2,198 kWh/m2. Untuk parameter 
koefisien performansi maka COP 
maksimum diperoleh pada pengujian 
tanggal 3 April 2012 sebesar 0,064 dan 
nilai COP minimum diperoleh pada tanggal 
4 April 2012 sebesar 0,028. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa temperatur 
air yang paling rendah dicapai pada saat 
proses adsorpsi tanggal 6 April 2012 
sebesar 8,24oC. Secara teoritis, air di dalam 
evaporator seharusnya dapat berubah fasa 
menjadi es namun kenyataannya belum 
terjadi dimana hal ini dapat disebabkan 
antara lain sistem isolasi yang kurang 
optimal dan kualitas karbon aktif yang 
kemungkinan kurang baik. 
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DAFTAR NOTASI 
A = luas penampang kolektor (m2) 
cpw  = kalor jenis air (kJ/kgoC) 
cpi  =  kalor jenis es (kJ/kgoC) 
Cp  =  panas jenis refrigeran (kJ/kg. K) 
Cpe = kapasitas kalor sensibel plat 

evaporator (J/kg.K) 
D =  diameter pipa kondensor (m) 
Gi = intensitas radiasi matahari hasil 

pengukuran (W/m2) 
G =  gravitasi (m/s2) 
L =  kalor laten penguapan air (kJ/kg) 
l =  lebar plat (m) 
Le  =  kapasitas kalor spesifik laten 

(J/kg) 
ma =  massa adsorben di dalam 

adsorbent bed (kg) 
mi =  massa es yang diperoleh (kg) 
mw =  massa air (kg) 
mev =  massa plat evaporator (kg) 
mr =  massa refrigeran (kg) 
Qs =  kalor sensibel air (kJ) 
Qsolar = kalor yang diterima kolektor dari 

radiasi matahari (kJ) 
QL =  kalor laten refrigeran (J) 
Qsev =  kalor sensibel plat evaporator (J) 
qT  = energi panas total yang diserap 

kolektor (W/m2) 
qs  = energi panas yang dipancarkan 

matahari (W/m2) 
Twa  =  temperatur air (oC) 
Ti =  temperatur es (oC) 
Ts =   temperatur fluida  (K) 
tc =  waktu siklus (cycle time) 
WL =  daya pendinginan (kW) 
β=/T∞ =  koefisien ekspansi kalor (1/K) 
∆Tw = perbedaan temperatur air saat 

proses desorpsi dan adsorpsi (0C) 
µ  =  viskositas fluida (kg/m.s) 
∆T =  perubahan suhu (K) 
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NUTRISI PERTUMBUHAN BAKTERI HALOFILIK 
(The Using of Spray Pond Mud from Sugar Industry for Halophilic 
Bacteria Growing Nutrient) 
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ABSTRAK.  Lumpur spray pond merupakan kumpulan jatuhan air kondensor pada 
pemrosesan gula pasir yang membentuk endapan ( sludge) dan ditampung pada  bak spray 
pond. Lumpur ini dikenal dengan Lemi dan  masih mengandung uap nira yang didalamnya 
terdapat  bahan-bahan organik. Di luar musim giling tebu, Lemi dijadikan sumber pakan 
ikan dan keong. Lemi mengandung protein 1,43% karbohidrat 0,30% kadar air 14,14% 
kadar abu 69,45%  dan C organik 9,54%.  Sehingga dapat dijadikan nutrisi halofilik.  
Oleh sebab itu  Lemi dapat digunakan untuk mnengurangi penggunaan  media Luria 
Berthani dalam pembuatan starter halofilik. Ada 6 formulasi yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu 0 ml starter; 100 ml Lemi dan 400 ml air garam tua (L1), 50 mL 
starter; 100 ml Lemi dan 350 ml air garam tua (L2). 100 ml starter; 100 ml Lemi dan            
300 ml air garam tua (L3). 200 ml starter; 100 ml Lemi dan 200 ml air garam tua (L4). 
300 ml starter; 100 ml Lemi dan 100 ml air garam tua (L5) dan 400 ml starter; 100 ml 
Lemi dan 0 ml air garam tua (L6). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa formulasi yang 
terbaik untuk nutrisi bakteri haofilik  dengan menggunakan lumpur spray pond (Lemi) 
adalah formula L3 yaitu larutan starter dengan campuran garam tua 200 Be sebanyak    
300 ml, Lemi 100 ml, starter LB 100 ml, gula halus 1 gram dan urea 1 gram. Hasilnya 
mengandung N 0,010% dan C 1,261%, dan jumlah  bakteri halofilik yang tumbuh dalam 
starter tersebut sebanyak 6,60 x 106 koloni per mililiter. 
 

Kata Kunci: lumpur spray pond, nutrisi, bakteri halofilik 
 
ABSTRACT.  Mud spray pond is a collection of falling water condenser at processing 
sugar that forms sludge  are accommodated in the spray-pond tub. Mud is still contain 
vapor juice which there are organic materials. Mud is in the sugar mills often called Lemi. 
Outside the sugarcane milling season, Lemi used as a source of  fish and snails feed. Lemi 
content protein 1.43%, carbohydrate 0.30%, water 14.14%, ash 69.45% and C organic 
9,54%. Because it still contains organic material that can be used as nutrients halofilik. So 
therefore it can be used Lemi to reduce Luria Berthani media use in the growing of starter 
halofilic. There are 6 kinds of formulations used was 0 ml starter; 100 ml Lemi and 400 ml 
salt water (L1), 50 ml starter; 100 ml Lemi and 350 ml salt water (L2), 100 ml starter;  
100 ml Lemi and 300 ml salt water (L3), 200 ml starter; 100 ml  Lemi and 200 ml salt 
water  (L4), 300 ml starter; 100 ml Lemi  and 100 ml salt water (L5) and 400 ml starter; 
100 ml Lemi  and 0 ml  salt water (L6). The results of the research that has been done then 
the best formulations for bacterial nutrients haofilik using Lemi was L3 formula that was   
mixtured of salt  starter with brine 200 Be as much as 300 ml, Lemi 100 ml, 100 ml LB 
starter, 1 gram sugar and urea 1 gram. With the N content of 0.10% and 1.261% C, and 
the amount of bacteria that grew in the starter halofilik as much as 6.60 x 106 colonies per 
milliliter. 
 

Keywords: mud spray ponds, nutrients, bacteria halofilik 
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1. PENDAHULUAN 
 
 Lumpur spray pond merupakan 
kumpulan jatuhan air kondensor pada 
pemrosesan gula pasir yang membentuk 
endapan (sludge) yang ditampung pada bak 
spray pond. Lumpur ini di pabrik dikenal 
dengan Lemi, masih mengandung uap nira 
sehingga  di dalamnya masih mengandung  
bahan-bahan organik. Untuk proses 
pembuatan gula pasir dengan kapasitas 
giling 2.450 ton tebu setiap harinya, akan 
dibutuhkan air untuk tarikan kondensor 
200 liter/detik (informasi dari PG Rendeng 
Kudus Jawa Tengah). Jatuhan air 
kondensor tertampung pada spray pond.  
Bak spray pond mempunyai luas              
11.800 m2 dengan tinggi 1,75 m, pada 
akhir giling tebu akan tertampung   
+20.000 m3 air kondensor yang 
mengandung nira. Dari 20.000 m3, air 
kondensor menghasilkan + 590 m3 lumpur. 
Lumpur yang tertampung selama masa 
giling tebu  lebih kurang 8 bulan. Lumpur 
(Lemi) tersebut berwarna hitam.  Di dalam 
Lemi  mengandung bakteri termofilik yang 
telah ditambahkan  oleh industri gula pada 
saat memasuki musim giling tebu. Jadi 
bakteri tersebut dapat mendegradasi 
lumpur panas (sekitar 58oC) yang terbentuk 
setiap harinya. Setelah selesai musim 
giling, Lemi akan menjadi media yang 
sangat baik untuk pertumbuhan jenis 
mikroorganisme lainnya seperti bentos, 
Saccharomyces, plankton, yang mana hasil 
metabolisme siklus kreb mikroorganisme 
yang hidup dilumpur tersebut 
menghasilkan protein yang terdiri dari 
asam-asam amino. Jadi Lemi ini 
mengandung bahan organik yang terdiri 
dari  unsur nitrogen dan karbon. 
 Lemi tersebut saat ini dimanfaatkan 
sebagai pakan ikan dan keong di  kolam 
ikan  bak spray pond.  Lemi mengandung 
protein 1,43%, karbohidrat 0,30%, kadar 
air 14,14%, kadar abu 69,45%, dan C 
organik 9,54%.  Pada penelitian ini Lemi  
akan dijadikan sebagai nutrisi bakteri 
halofilik. Lemi ini diketahui masih 
mengandung sumber nutrisi berupa karbon 

(C) sehingga akan dimanfaatkan untuk 
mengurangi pemakaian media Luria 
Berthani (LB) yang merupakan nutrisi 
utama bagi bakteri halofilik dan nantinya 
akan digunakan dalam memurnikan kristal 
NaCl pada pembuatan garam. Hasil 
penelitian ini dapat menerangkan 
pemanfaatan Lemi sebagai sumber nutrisi 
bagi bakteri halofilik.  
 Bakteri halofilik merupakan jenis 
mikroorganisme yang habitatnya berada 
pada kadar garam  tinggi. Bakteri halofil 
dapat diklasifikasikan berdasarkan kadar 
garam yang dibutuhkan diantaranya; jenis 
halofil rendah yang tumbuh optimal pada 
0,2-0,85 mol/L (2-5 %) NaCl, jenis halofil 
sedang yang tumbuh optimal pada 0,85 - 
3,4 mol/L (5-20 %) NaCl dan untuk jenis 
halofil yang ekstrim (kadar garam tinggi) 
tumbuh optimal pada kadar garam sekitar 
3,4-5,1 mol/L (20-30 %) NaCl.   
 Penelitian yang telah dilakukan 
akhir-akhir ini antara lain adalah 
penggunaan bakteri halofilik dalam proses 
kristalisasi garam,  dimana keistimewaan 
bakteri ini dapat meningkat kemurnian 
NaCl. Penelitian pemurnian NaCl dengan 
menggunakan bakteri halofilik telah 
dilakukan oleh Marihati, dkk  (2011 dan 
2012), dikatakan bahwa penggunaan 
bakteri halofilik  dalam kristalisasi garam  
sangat berpengaruh terhadap kualitas dan 
kuantitas garam yang dihasilkan. 
Kandungan NaCl -nya berkisar antara 97-
98,55%. Kualitas garam NaCl selain 
dipengaruhi oleh kebersihannya juga 
dipengaruhi oleh terikutnya senyawa-
senyawa lain yang tidak dikehendaki, 
terutama CaSO4, MgSO4 dan MgCl2 dalam 
kristal garam. Dua mekanisme yang 
dianggap sebagai penyebab utama adanya 
ketidakmurnian kristal NaCl yaitu 
kopresipitasi (pengendapan kristal pada 
saat yang bersamaan) dengan timbulnya 
kristal-kristal garam NaCl dan  penempelan 
lindi induk pada kristal garam. 
 Bakteri ini diisolasi dari air garam 
tua atau disebut juga dengan bittern yang 
merupakan limbah cair  berwarna kuning 
muda hasil samping proses pemanenan 
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garam di ladang garam. Dalam menjaga 
kelangsungan hidup bakteri halofilik, Luria 
berthani membutuhkan nutrisi. Media LB 
ini terdiri dari Tripton, Yeast extract dan 
NaCl. Media Yeast extract dan Tripton ini 
mengandung karbon (C), nitrogen (N), 
asam amino dan vitamin yang dibutuhkan 
bakteri halofilik untuk tumbuh dan 
berkembang biak. Hal ini dikarenakan 
karbon (C), oksigen (O) dan nitrogen (N) 
merupakan elemen utama penyusun sel 
bakteri tersebut. Media LB ini harganya 
mahal, oleh sebab itu dicari alternatif 
nutrisi untuk mengurangi pemakaian  LB 
seperti lumpur spray pond (Lemi), urea dan 
gula halus yang merupakan sumber karbon 
dan nitrogen. 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan formula yang optimal untuk 
nutrisi bakteri halofilik dengan 
menggunakan lumpur spray pond dalam 
mengurangi penggunaan Luria berthani. 
 
2.   METODOLOGI 

 
2.1 Bahan  dan Alat 
 
 Bahan-bahan yang digunakan adalah 
bittern, tripton, yeast extract,  NaCl, 
lumpur spray pond (Lemi) yang diambil 
dari Pabrik Gula Rendeng, Kudus, Jawa 
Tengah, urea dan  gula halus, air garam tua 
(200Be) diambil dari petani garam 
Rembang, Jawa Tengah dan PT Garam 
Jawa Timur.  Alat-alat yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu: inkubator,  
shaker, autoclave, laminar air flow, 
erlenmeyer, beaker glass, cawan petri,  
tabung reaksi, gelas ukur, pipet ukur, 
aerator dan botol aerasi. 

 
2.2 Cara Kerja 
 
  Penelitian ini dibagi dua tahap yaitu  
penelitian pendahuluan dan penelitian 
utama. Pada penelitian pendahuluan, 
pertama-tama yang dilakukan adalah 
mengadaptasikan bakteri  halofilik dengan 
nutrisi Lemi. Langkah yang dilakukan 
adalah starter bakteri halofilik induk 

disubkultur ke dalam medium air garam 
tua untuk menjadi starter bakteri halofilik I. 
Selanjutnya starter bakteri halofilik I 
ditumbuhkan ke dalam medium air garam 
tua PT. Garam sebanyak 500 mL (0,01 % S 
dan 0,01 x) dengan dilakukan variasi 
komposisi media Luria Berthani (LB) dan 
Lemi (0% LB & 100% Lemi; 25% LB & 
75% Lemi; 50% LB & 50% Lemi; 75% LB 
& 25% Lemi; 100% LB & 0% Lemi) untuk 
mendapatkan variasi komposisi media LB 
dan Lemi yang optimal pada percobaan 
selanjutnya. Inkubasi starter tersebut 
dilakukan selama 2 hari dengan dilakukan 
aerasi. 
 Starter bakteri halofilik II dengan 
komposisi media LB & Lemi yang optimal 
diambil 10% untuk ditumbuhkan ke dalam 
550 ml air garam tua, selanjutnya 
dilakukan aerasi selama 2 hari untuk 
memperoleh starter bakteri halofilik III.  
 Pada penelitian utama starter bakteri 
halofilik III selanjutnya ditumbuhkan ke 
dalam media Lemi dan air garam tua 
dengan komposisi variasi sebagai berikut:  
0 ml starter; 100 ml Lemi d 400 ml air 
garam tua (L1), 50 ml starter; 100 ml Lemi 
dan 350 ml air garam tua (L2), 100 ml 
starter; 100 ml Lemi dan 300 ml air garam 
tua (L3), 200 ml starter; 100 ml Lemi dan 
200 ml air garam tua (L4), 300 ml starter; 
100 ml Lemi dan 100 ml air garam tua (L5) 
dan 400 ml starter; 100 ml Lemi dan 0 ml 
air garam tua (L6), masing-masing formula 
ditambah 1 gram urea dan 1 gram gula 
halus, dengan komposisi seperti 
ditabulasikan pada Tabel 1 dengan 
pengulangan masing-masing 2 kali. 
 
2.3  Analisa 
 
Bahan baku berupa lumpur spray pond 
(Lemi) dianalisa  kadar air, abu, protein, 
karbohidrat  (SNI 01-2801-1992). Larutan 
starter bakteri  dianalisa kandungan karbon 
dan nitrogen yang terdiri dari sisa sludge 
yang telah didegradasi oleh bakteri dan 
cairan yang merupakan starternya,  
kandungan N dengan metoda makro 
Kjedhall (SNI 01-2801-1992) dan C pada 
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cairan menggunakan metoda titrasi 
Walkley Black sedangkan C padatan 
dengan metoda gravimetri.  Analisa 
mikrobiologi terhadap jumlah bakteri 
halofilik dilakukan dengan metoda Total 
Plate Count dengan memakai media Plate 

Count Agar ditambah 10 persen NaCl 99 
persen kemudian diinkubasi selama 2 hari, 
dan juga dilakukan uji transmitance yaitu 
uji kekeruhan  dengan menggunakan alat 
spektrofotometer pada panjang gelombang 
590 nm. 
 

Tabel 1. Formulasi Pembuatan Starter Halofilik dengan Subtitusi Lemi. 

No. Garam tua 
(mL) 

Lumpur Spray 
Pond/Lemi 

(mL) 

Starter 
(mL) 

Urea 
(gr) 

Gula Halus 
(gr) 

Formula 

1 400 100 0 1 1 L1 
2 350 100 50 1 1 L2 
3 300 100 100 1 1 L3 
4 200 100 200 1 1 L4 
5 100 100 300 1 1 L5 
6 0 100 400 1 1 L6 

 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Pembuatan starter halofilik 

dengan substitusi media Luria 
Berthani dengan lumpur spray 
pond (Lemi) 

 
 Hasil penelitian pendahuluan 
menunjukkan bahwa subtitusi media Luria 
berthani (LB) dan Lemi yang terbaik 
diperoleh dengan perbandingan 50 dan 50 
persen. Hal ini didasarkan pada hasil 
pengamatan secara visual larutan yang 
keruh dan bewarna pink. Perbandingan LB 
dan Lemi 50 dan 50 persen, ini selanjutnya 
dijadikan starter pada penelitian utama. 
 Hasil penelitian utama yang telah 
dilakukan pada 6 formula starter halofilik  
yang pada akhir aerasi dianalisa kandungan 
karbon (C) dan nitrogen (N) terhadap 
sludge dan cairan starter. Hasilnya 
menunjukkan bahwa semakin banyak 
penambahan starter Luria Berthani 
menghasilkan warna larutan starter 
halofilik  semakin keruh dan semakin pink, 
tetapi warnanya tidak tajam. Berdasarkan 
hal tersebut maka formula penelitian 
ditambahkan lagi nutrisi eksternal berupa 
urea dan gula halus dengan pertimbangan 
bahwa urea sebagai sumber N dan gula 
halus sebagai sumber C.  Setelah formula 
diaerasi selama 1 minggu maka warna 

starter  lebih tajam dibandingkan tanpa 
penambahan nutrisi eksternal (berwarna 
pink ke orange). Menurut hasil penelitian 
Marihati, dkk (2011) pembuatan starter 
bakteri halofilik dengan nutrisi Luria 
Berthani menghasilkan pertumbuhan 
bakteri halofilik yang optimal apabila 
warna larutan sudah keruh dan berwarna 
pink. Keberadaan warna ini dikarenakan 
adanya komunitas mikroorganisme 
halofilik (Oren dan Valera, 2001). Ada dua 
jenis mikroorganisme yang menyebabkan 
warna merah tersebut yaitu Arkaea 
halofilik famili Halobacteriaceae dan 
Dunaliella salina, hal ini dikarenakan 
mikroorganisme tersebut mengandung 
karotenoid. Pigmen utama pada 
Halobacteriaceae adalah C-50 karotenoid, 
terutama K-bacterioruberin dan 
turunannya.  
 Pertumbuhan bakteri halofilik  pada 
penelitian ini telah tumbuh pada pemakaian 
starter  10 persen yaitu pada pemakaian air 
garam tua 20 0Be sebanyak  350 ml, Lemi 
100 ml  dan starter halofilik 50 ml (L2).  
Warna yang sangat tajam terdapat pada 
perlakuan L3 sampai L6. Untuk  melihat 
tingkat pertumbuhan bakteri halofilik  
dilakukan uji transmiten, yang mana makin 
kecil  nilai transmitennya maka makin 
keruh dan tajam warna pink larutan starter 
dan hasilnya dilihatkan pada Gambar 5. 
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Gambar  1. Lumpur spray pond (Lemi) 

industri gula. 
 

 

 

 
Gambar 2. Larutan starter halofilik dengan 

nutrisi Lemi, urea dan gula halus 
 
3.2. Hasil Analisa Nitrogen, Carbon,  

Larutan Starter dan Uji 
Mikrobiologi serta uji 
Transmitance 

 
 Analisa larutan starter meliputi 
analisa kimia, yang terdiri dari kadar 
Karbon (C) dan Nitrogen (N). Kemudian 
analisa mikrobiologi yang meliputi jumlah 
bakteri halofilik yang terdapat di dalam 

starter.  Pada akhir aerasi larutan starter 
halofik dipisahkan sluge dan cairannya. 
Adapun hasil analisa C dan N pada larutan 
starter menurut formulasi dapat dilihat 
pada Gambar 3 dan Gambar 4.   
 Rata-rata kandungan nitrogen cairan 
lebih tinggi daripada sisa sludge, N cairan  
untuk formula L1 sampai L6 berturut-turut 
0,05; 0,08; 0,10; 0,11; 0,16; 0,19%, 
sedangkan N sisa sludge Lemi berturut-
turut 0,043; 0,056; 0,051; 0,070; 0,085; 
0,082%. Hasil analisa carbon  
menunjukkan sisa sludge nilai C lebih 
tinggi dari cairannya, untuk C pada cairan 
starter pada formula L1 sampai L6 
berturut-turut 1,068; 1,102; 1,261; 1,302; 
1,777; 1,944%, sedangkan sisa sludge 
Lemi berturut-turut 17,88; 17,02; 14,37; 
15,40; 13,47; 12,92%. 
 

 
Gambar 3. Kandungan nitrogen starter 

halofilik 
 

 
Gambar 4 : Kandungan karbon starter halofilik 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
semakin banyak penambahan starter maka 
kandungan nitrogen dan karbon cairan 
starter semakin tinggi, hal ini disebabkan 
karena semakin banyak bakteri halofilik 
yang tumbuh  sehingga semakin banyak 

L6 L7 

L3 L4 

L1 L2 
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terjadinya penguraian nitrogen dan karbon 
dari Lemi. Dan hasil siklus Kreb 
metabolisme bakteri halofilik yang 
menghasilkan asam-asam amino.    
 Untuk analisa sludge pada akhir 
aerasi maka semakin banyak penambahan 
starter maka kandungan C semakin 
menurun, hal ini adanya penguraian C oleh 
bakteri halofilik, sedangkan unsur N pada 
sludge maka semakin banyak penambahan 
starter maka N di dalam sludge semakin 
banyak, hal tersebut kemungkinan di dalam 
sludge tersebut masih ada unsur N dari 
bakteri itu sendiri dan dari sisa Lemi.   
Kandungan N Lemi itu sendiri sebesar 
0,182% dan kandungan C sebesar 9,54%. 
 

 
Gambar 5. Uji transmitance larutan starter 

bakteri halofilik 
 

Tabel 4.  Hasil perhitungan jumlah bakteri 
halofilik (koloni/ml)* 

Formula Jumlah koloni 
L1 4,50 x 106 
L2 5,80 x 106 
L3 6,60 x 106 
L4 6,30 x 106 
L5 7,50 x 106 
L6 8,90 x 106 

 *Rata-rata dari 2 kali ulangan 
 
 Hasil analisa mikrobiologi dari 6 
formula, dapat terlihat bahwa aerasi sangat 
mempengaruhi pertumbuhan halofilik. 
Formulasi yang paling optimal adalah 
formula L3 sampai L6 karena pada 
perlakuan tersebut mulai muncul warna 
pink pada akhir aerasi, tetapi untuk 
penerapan di lapangan lebih baik dipilih L3 
karena pemakaian starternya lebih sedikit 
(penggunaan starter 10 persen).  

Sedangkan L1 dan L2 warna halofilik 
belum kelihatan jelas meskipun dari uji 
mikrobiologi sudah ada pertumbuhan 
bakteri halofilik tanpa penggunaan starter 
(L1)  sebelum diaerasi sudah ada 
pertumbuhan dan kemudian setelah 
diaerasi jumlah berkembang lebih banyak 
lagi. Hal ini disebabkan karena didalam air 
garam tua juga sudah mengandung bakteri 
halofilik.  Hal ini juga ditunjang dengan uji 
transmiten dimana untuk semua perlakuan 
semakin lama diaerasi maka nilai 
transmiten semakin kecil dan larutan starter 
semakin keruh. Apalagi setelah perlakuan 
ditambah nutrisi eksternal urea dan gula 
halus, yang merupakan sumber N dan C 
bagi mikroba.  Kekeruhan dan warna 
kemerahan menunjukkan adanya 
kehidupan bakteri halofilik yang 
mengandung karotenoid. L5 dan L6 
pertumbuhannya tidak terlaku banyak, hal 
ini disebabkan air garam tua sangat sedikit 
sehingga bakteri tidak berkembangbiak 
dengan sempurna. Bakteri mempunyai 
fase-fase pertumbuhan yaitu pertama fase 
adaptasi yakni dimana Bakteri melakukan 
penyesuaian dengan kondisi lingkungan 
baru. Kedua adalah fase pertumbuhan 
logaritmik (eksponensial). Bakteri 
membelah dengan cepat dan konstan 
mengikuti kurva logaritma. Ketiga adalah  
fase pertumbuhan tetap (stasioner), Jumlah 
sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel 
yang mati.  Yang keempat adalah   fase 
kematian. Sebagian besar populasi bakteri 
mulai mengalami kematian karena nutrien 
habis dan ada zat racun. 
 
4. KESIMPULAN 
 
 Hasil penelitian  yang telah  
dilakukan bahwa lumpur spray pond dapat 
digunakakan untuk nutrisi bakteri halofilik.  
Tahap penelitian pendahuluan diperoleh 
subtitusi Lemi dan Luria Berthani  yang  
baik adalah perbandingan 50 dan 50 persen   
yang dapat dijadikan starter halofilik. 
Diperoleh data bahwa adanya pertumbuhan 
bakteri halofilik ditandai dengan larutan 
keruh dan bewarna pink ke orange. 
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 Hasil penelitian utama diperoleh 
formulasi yang terbaik adalah formula L3 
yaitu larutan starter dengan campuran 
garam tua 200Be sebanyak 300 ml, Lemi 
100 ml, starter LB 100 ml, gula halus 1 
gram dan urea 1 gram. Dengan kandungan 
N 0,10% dan C 1,261%, dan jumlah  
bakteri halofilik  yang tumbuh dalam 
starter tersebut sebanyak 6,60 x 106 koloni 
per ml. 
 
5. SARAN 
 
 Hasil penelitian ini berupa starter 
halofilik dengan nutrisi lumpur spray pond 
(Lemi) dapat diujicobakan dalam  
pembuatan kristalisasi garam  sehingga 
mendapatkan garam dengan NaCl tinggi. 
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