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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 

dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Diktat Penuntun Praktikum 

Laboratorium Proses Industri Kimia ini dengan baik. Kami berharap dengan 

adanya diktat ini, Mahasiswa mendapat panduan dan ilmu dalam Praktikum 

Laboratorium Proses Industri Kimia pada Program Studi Teknik Kimia, Universitas 

Sumatera Utara. 

Materi yang ditulis dalam diktat ini berisi empat modul praktikum. Setiap 

materi disusun dari tujuan praktikum, landasan teori, metodologi praktikum yang 

akan dilaksanakan serta matriks percobaan untuk memudahkan Mahasiswa untuk 

menuliskan data yang didapat dari praktikum. Dengan diktat ini, Mahasiswa 

diharapkan dapat memahami dan mengerti konsep dari unit proses teknik kimia. 

Kami menyadari masih adanya kekurangan dalam diktat ini. Oleh karena itu, 

saran dan kritik dari pembaca kami harapkan agar diktat ini dapat disempurnakan 

pada kesempatan yang akan dating. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. 
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Fakultas Teknik USU 

Tim Penyusun 
 

Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan, M.T. 



2020/2021 Laboratorium Proses Industri Kimia 

Departemen Teknik Kimia Universitas Sumatera ii 

 

 

DAFTAR ISI 

 
 

KATA PENGANTAR i 

DAFTAR ISI ii 

TATA TERTIB PRAKTIKUM iii 

MODUL 1. PROSES PEMBUATAN PULP DAN KERTAS 1 

MODUL 2. PEMBUATAN BIODIESEL DENGAN PROSES 

TRANSESTERIFIKASI 18 

MODUL 3. PEMBUATAN SABUN CAIR 26 

MODUL 4. PEMBUATAN KOMPOSIT DENGAN SISTEM 

TERBUKA 38 

LEMBAR BUKTI RESPONSI DOSEN 

LEMBAR BUKTI RESPONSI ASISTEN 

LEMBAR PENUGASAN 



2020/2021 Laboratorium Proses Industri Kimia 

Departemen Teknik Kimia Universitas Sumatera iii 

 

 

TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 
 

1. Praktikum 

a. Praktikum dimulai pada waktu 7.15 WIB. Jika praktikan berhalangan 

untuk hadir, maka wajib diberitahu kepada asisten satu hari sebelum 

waktu praktikum. 

b. Saat memasuki lab, praktikan wajib mengisi kehadiran pada buku absensi 

praktikum dengan lengkap yaitu mengisi Nama, NIM, Kelompok, 

Modul, TTD Masuk. 

c. Bagi praktikan laboratorium Proses Industri Kimia yang terlambat hadir 

pada waktu yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan mengikuti 

praktikum. 

d. Bagi praktikan yang sakit/berhalangan hadir karena urusan 

mendadak/pribadi wajib menghubungi asisten modul yang bersangkutan 

untuk meminta izin tidak mengikuti praktikum sebelum hari praktikum. 

e. Sebelum melakukan percobaan, semua hal yang berhubungan dengan 

teori, peralatan, bahan, dan pelaksanaan percobaan harus sudah dipahami 

benar-benar. 

f. Pengujian lisan atau responsi akan dilakukan oleh pembimbing/asisten 

praktikum, setiap kali percobaan akan dilakukan. Sebelum melaksanakan 

percobaan, praktikan harus menjumpai pembimbing/asisten sesuai 

dengan modul percobaan. Tanpa Lembar Bukti Responsi dan Absen yang 

telah ditandatangani oleh pembimbing/asisten, kelompok praktikan tidak 

diizinkan melakukan praktikum. 

g. Pembimbing/asisten akan memberi tugas kepada kelompok praktikan 

pada Lembar Penugasan. 

h. Absen praktikan harus diserahkan saat masuk praktikum dan diambil 

kembali saat selesai laboratorium 

i. Tanpa Lembar Penugasan, Lembar Bukti Responsi dan Absen yang telah 

ditandatangani oleh pembimbing/asisten, kelompok praktikan tidak 

diizinkan melakukan praktikum. Apabila pembimbing/asisten telah 

mengizinkan, maka praktikum dapat dilaksanakan. 
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j. Data yang diperoleh dari pangamatan harus dituliskan pada laporan. 

k. Segera setelah praktikum, laporan dan lembar penugasan diserahkan 

kepada asisten, dan akan ditandatangani oleh asisten. 

l. Selama berada di laboratorium, patuhilah aturan-aturan keselamatan, 

seperti: 

• Dilarang merokok di dalam laboratorium. 

• Diwajibkan memakai perlengkapan wajib praktikum (jas lab, sepatu, 

sarung tangan, masker bedah, masker gas, dan name tag). 

• Melaporkan secepat mungkin segala hal/kejadian di laboratorium 

yang cenderung membahayakan kepada pembimbing/asisten yang 

terdekat. 

• Dilarang membuang sampah atau bahan kimia secara sembarangan. 

• Dilarang berdiskusi selain dengan tim sendiri. 

 

2. Alat 

a. Peminjaman serta pemakaian alat laboratorium dilaksanakan oleh 

praktikan, dengan menggunakan Lembar Peminjaman Alat yang telah 

dibubuhi tanda tangan pembimbing/asisten masing-masing percobaan, 

b. Dalam Lembar Peminjaman Alat tersebut harus dicantumkan jumlah 

serta spesifikasi/kualitas yang diminta dengan jelas dan seksama. 

c. Semua alat (baik instrument maupun alat gelas) yang dipinjam menjadi 

tanggung jawab praktikan yang bersangkutan dan harus dikembalikan 

dalam keadaan bersih dan sesuai keadaan awalnya. 

d. Jika barang yang dikembalikan telah sedemikian kotor sehingga tidak 

dapat dibersihkan lagi dianggap sebagai alat rusak dan harus diganti 

sesuai dengan aturan penggatian alat laboratorium. 

e. Jika alat yang dipinjam merupakan satu set lengkap harus dikembalikan 

dalam keadaan satu set lengkap pula. 

f. Penggunaan alat yang tersedia di laboratorium seperti timbangan, oven, 

ataupun, perkakas reparasi harus sesuai dengan petunjuk masing-masing 

alat serta seizing asisten yang sedang bertugas. 
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g. Semua alat yang dipinjam maupun yang dibawa oleh praktikan tidak 

boleh dipindahtangankan. 

h. Penyelesaian peminjaman dan/atau penggantian harus diselesaikan 

dalam jangka waktu 2 minggu setelah selesai praktikum terakhir selesai 

serta menyerahkan surat keterangan penyelesaian alat-alat dari 

laboratorium, terkecuali jika alat yang diganti jumlahnya terbatas di 

laboratorium, maka harus diganti secepatnya. 

 
3. Penggunaan Bahan 

a. Bahan yang akan dipakai wajib untuk dicatat dalam lembar bahan yang 

berwarna merah muda 

b. Penimbangan bahan harus dicatat dalam log book timbangan 

c. Penuangan bahan harus diketahui oleh asisten 

d. Penuangan bahan yang sifatnya berbahaya (korosif, asam, dll.) harus di 

ruang asam. 

e. Praktikan/tim wajib mengganti bahan kimia yang terbuang sia-sia akibat 

tidak memahami prosedur atau kesalahan prosedur pada saat praktikum 

sesuai jumlah atau kuantitas bahan kimia yang terbuang/terpakai. 

 
4. Penggunaan Alat dan Utilitas 

a. Menyalakan dan mematikan gas harus diketahui oleh asisten. 

b. Mencuci alat harus di wastafel belakang laboratorium. 

c. Membuang bahan kimia (yang sudah di encerkan) di tempat yang 

disediakan, tidak boleh sembarangan. 

d. Memakai alat seperti oven, furnace, digester, desikator, dll. harus 

sepengetahuan asisten. 

e. Selama praktikum berlangsung, praktikan tidak dibenarkan 

menggunakan handphone. Alat bantu hitung yang dibenarkan selama 

didalam lab adalah kalkulator. Alat penghitung waktu (stopwatch) telah 

disediakan selama di lab. 

f. Sebelum pulang, praktikan wajib mematikan dan mencabut peralatan 

listrik yang dipakai saat praktikum dari sumber listrik. 
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5. Laporan 

a. Hasil percobaan harus diserahkan dalam bentuk laporan sesuai dengan 

format yang telah ditentukan. 

b. Laporan terdiri dari laporan singkat. Kelompok praktikan hanya perlu 

menyerahkan satu jenis laporan saja untuk satu modul percobaan. Jenis 

laporan yang harus diserahkan ditentukan oleh Koordinator 

Laboratorium ketika praktikum dilaksanakan. 

c. Laporan singkat harus dibuat oleh masing-masing kelompok. 

d. Laporan singkat harus diselesaikan dan diserahkan pada hari yang sama 

pada saat melakukan praktikum, atau praktikum dianggap tidak sah dan 

harus diulang kembali. 

e. Waktu asistensi dan penyerahan laporan praktikum adalah pukul 07:15– 

18:00 WIB. 

f. Jika praktikum memakan waktu yang lama (lebih dari 1 hari), maka 

laporan singkat dapat diselesaikan di hari lain menurut perjanjian pihak 

laboratorium dan praktikan, tetapi waktu penyerahan laporan hanya 

sampai jam 12:00 WIB (pada hari yang ditentukan). 

g. Laporan yang diselesaikan diperbanyak 1 rangkap untuk laboratorium, 

sementara yang asli diserahkan untuk dosen pembimbing. 

h. Ketidaklengkapan ataupun kesalahan format pada laporan yang dibuat 

akan dikenakan pengurangan nilai. 

 
6. Kebersihan 

a. Area praktikum harus selalu bersih dan rapi selama dan sesudah 

praktikum. 

b. Setelah selesai melaksanakan praktikum, praktikan wajib membersihkan 

meja dan lantai daerah praktikum. 

c. Kebersihan rutin selalu dilakukan setiap awal masuk masa praktikum dan 

saat setelah praktikum telah selesai semua. Praktikan wajib 

mengikutinya. 
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7. Hukuman

a. Praktikan akan dikenakan sanksi atas setiap pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan yang ada.

b. Sanksi dapat diberikan oleh setiap pembimbing dan atau Koordinator

Lab ataupun atas usul asisten.

c. Sanksi-sanksi dapat berupa:

• Pengurangan nilai

• Pemberian peringatan.

d. Asisten akan memberi peringatan secara lisan kepada tim yang

melanggar tata tertib, dan apabila tim yang sama telah mendapat 3 kali

peringatan, maka tim tersebut harus menghentikan praktikum di hari

tersebut dan segera meninggalkan laboratorium.

e. Apabila terdapat tim yang kedapatan tidak melakukan praktikum sesuai

prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati saat responsi, maka tim

tersebut wajib menghentikan praktikum di hari tersebut dan segera

meninggalkan laboratorium.

f. Tim yang melakukan pelanggaran yang berat (cth: memalsukan data)

maka akan dianggap GAGAL.

8. Lain-lain

a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

b. Segala perubahan dan atau perbaikan tata tertib ini hanya dapat dilakukan

atas persetujuan Koordinator Laboratorium.

c. Isi tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditertibkan.
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MODUL 1 

PROSES PEMBUATAN PULP DAN KERTAS 

 

1. Tujuan Percobaan 

Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari proses pembuatan pulp dan kertas 

dari berbagai jenis bahan baku dengan proses kimia dan sifat-sifat pulp dan kertas 

yang dihasilkan. 

 

2. Dasar Teori 

2.1 Pulp 

Definisi yang paling sederhana dari pulp adalah “a soft mass” (atau bahan yang 

lunak) dan “wood pulp” atau kayu dalam keadaan lunak. Pulp merupakan bahan serat 

kasar yang diproduksi baik secara mekanis ataupun kimia dari bahan baku yang 

berserat. Setelah melalui proses tertentu, pulp dapat diubah menjadi kertas, 

paperboard, rayon, plastik, dan produk lain. Pulp kayu dapat diproduksi secara 

mekanis, fiberasi (kimia) dan kombinasi cara kimia dengan mekanis (semi kimia). 

Pulp rayon termasuk klasifikasi pulp alfa atau pulp untuk konversi kimia, baik pulp 

sulfat maupun pulp sulfit dari kayu daun jarum maupun kayu daun lebar (Rutpan, 

2009). 

Pulp adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pulp sendiri terbuat dari bahan 

yang mengandung selulosa. Kandungan selulosa pada setiap jenis tumbuhan berbeda, 

dan perbedaan kandungan selulosa inilah yang mendorong untuk melakukan penelitian 

pada ampas tebu untuk dijadikan pulp.  Pulp diproduksi dari bahan baku yang 

mengandung selulosa (Cahyo, 2012). 

2.2  Proses Pembuatan Pulp 

2.2.1 Secara Mekanis 

a. Stone Ground Wood, SGW (Kayu Asah Batu) 

Pada proses ini digunakan batu gerinda untuk menguraikan bahan baku. Bahan 
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baku kayu digiling dan disemprotkan air. Rendemen yang diperoleh antara 93-98%. 

Kekuatan dan derajat putih pulp yang dihasilkan rendah. Energi dan air yang 

diperlukan cukup banyak. 

b. Pressured Ground Wood, PGW (Kayu Asah Ditekan)

Suatu metode pembuatan pulp mekanis di mana kayu digiling terhadap batu

yang berputar abrasif, seperti halnya kayu gaharu , tetapi di bawah tekanan tinggi dan 

pada suhu lebih dari 100ºC. PGW juga menghasilkan pulp berkualitas lebih baik 

daripada kayu tanah tradisional 

c. Refiner Mechanical Pulp, RMP (Pulp Mekanik Digiling)

Proses ini menggunakan penggilingan dengan cakram untuk menguraikan

bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan adalah kayu jarum karena sifat fisik 

yang dihasilkan lebih baik dibandingkan pulp kayu asah, sedangkan energi yang 

digunakan lebih rendah jika dibandingkan dengan proses SGP. 

d. Thermo Mechanical Pulp, TMP (Pulp Termomekanik)

Proses ini juga menggunakan penggilingan dengan cakram untuk menguraikan

bahan baku. Namun, perbedaan TMP dengan RMP adalah adanya proses pemanasan 

sebelum penggilingan sehingga ikatan-ikatan yang dibentuk lignin dilemahkan. 

Proses ini menyebabkan jumlah serat panjang lebih banyak sehingga memiliki 

kekuatan yang lebih besar. Perlakuan awal dengan pemanasan pada suhu tinggi 

menyebabkan komponen lignin menjadi lunak, serta komponen yang mudah larut 

dalam air dan mudah menguap hilang. 

(Sixta, 2006) 

2.2.2 Secara Semikimia 

a. Chemi Thermo Mechanical Pulp, CTMP (Pulp Kimiatermomekanik)

Proses ini adalah pengembangan da ri proses TMP. Pada proses ini, perlakuan

awal yang diberikan selain pemanasan adalah perlakuan kimiawi yang diharapkan 

dapat lebih mudah menghilangkan lignin. Rendemen yang dihasilkan lebih rendah 

dari proses mekanik biasa tetapi menghasilkan pulp yang memiliki sifat fisik yang 

lebih baik. Fraksi serat panjang yang dihasilkan lebih banyak dari pulp yang berasal 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://printwiki.org/Mechanical_Pulping&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiiZZ6fRCOVKLEpUiEd9qV4hMxMIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://printwiki.org/Groundwood&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgL4tdqrNwYS4y5XnXsadbXev6ZmA
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dari proses mekanik lainnya. 

b. Neutral Sulfite Semi Chemical, NSSC (Netral Sulfit Semikimia)

Pembuatan pulp NSSC ditandai dengan tingkat delignifikasi rendah pada suhu

tinggi, sulfonasi unit struktural fenol lignin sebagai reaksi utama, unit struktural 

lignin non-fenolik stabil, dan reaksinya sama dengan metode natrium sulfit, tetapi 

reaksi lebih ringan. Sifat dan penggunaan pulp NSSC Dibandingkan dengan pulp 

kimia, pulp NSSC mempertahankan lebih banyak lignin. Dibandingkan dengan pulp 

semi-kimia lainnya, hemiselulosa lebih banyak dipertahankan. Oleh karena itu, ia 

memiliki kekakuan tinggi, ketahanan lipatan yang buruk, pemukulan yang mudah dan 

transparansi yang tinggi, dan cocok untuk produksi kertas transparan, kertas tahan 

panas, kertas kemasan makanan dan kardus. 

c. Soda dingin

Metode soda dingin mengarah ke tahapan impregnasi dengan  proses chemi-

groundwood. Cocok untuk bahan baku serat pendek (merang, jerami), tidak 

menggunakan senyawa sulfur, sehingga bahan polusi sedikit dan tidak perlu recovery, 

kapasitas kecil (25–50 ton/hari), dan murah. 

(Sixta, 2006) 

2.2.3 Secara Kimia 

a. Sulfat (Kraft)

Proses pembuatan pulp secara kimia dilakukan untuk melemahkan hubungan

lignin-karbohidrat sebagai perekat serat dengan pengaruh bahan kimia. Umumnya 

serat kayu dan bukan kayu merupakan bahan berserat yang terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, zat ekstraktif dan mineral. Pemisahan lignin tergantung dari proses 

yang digunakan seperti proses sulfit, proses kraft dan proses soda. Pengrusakan 

terhadap selulosa lebih besar menggunakan proses semi kimia dan proses soda bila 

dibandingkan dengan proses kraft (Surest dan Dodi, 2010). 

b. Soda

Larutan yang dipergunakan ialah Natrium Hidroksida dan Natirum Karbonat.
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Larutan soda akan menghidrolisa lignin dan zat pengikat serat yang lain sehingga 

serat yang terdapat dalam bahan baku akan terlepas. Proses dijalankan pada suhu 

antara 165 sampai dengan 171oC, tekanan 90–105 psi dan waktu 6–8 jam, selulosa 

hasil ukurannya pendek dan kurang kuat, berwarna coklat tetapi mudah untuk 

dilakukan pemutihan (Purnawan dan Parwati, 2014). Keuntungan proses soda adalah 

mudah diperolehnya kembali bahan kimia, hasil pemasakan dari lindi hitam menjadi 

bahan baku yang dapat dipakai kembali (NaOH recovery) (Dewi, dkk., 2010). 

c. Proses Sulfit

Adapun pada proses Sulfit larutan pemasak bersifat asam yaitu larutan bisulfit

dari Ca(HSO3)2 atau Mg(HSO3)2 , Pemasakan dilakukan pada suhu antara 129 -149 

oC, tekanan 70 sampai dengan 90 psi dan waktu 7 sampai dengan 12 jam. Dalam 

proses pemasakan bahan dasar yang berwarna ini akan menghasilkan selulosa yang 

berwarna putih dan akan terpecah serta membentuk lignosulfonat (Purnawan, 2011). 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembuatan Pulp 

Proses pembuatan pulp dipengaruhi oleh kondisi proses antara lain : 

a. Konsentrasi larutan pemasak

Dengan konsentrasi larutan pemasak yang makin besar, maka jumlah larutan

pemasak yang bereaksi dengan lignin semakin banyak. Akan tetapi, pemakaian 

larutan pemasak yang berlebihan tidak terlalu baik karena akan menyebabkan 

selulosa terdegradasi. Asam asetat bisa digunakan sebagai larutan pemasak sampai 

dengan konsentrasi 100%. 

b. Suhu

Dengan meningkatnya suhu, maka akan meningkatkan laju delignifikasi

(penghilangan lignin). Namun, jika suhu di atas 160 °C menyebabkan terjadinya 

degradasi selulosa.  

c. Waktu pemasakan

Dengan semakin lamanya waktu pemasakan akan menyebabkan reaksi

hidrolisis lignin makin meningkat. Namun, waktu pemasakan yang terlalu lama akan 

menyebabkan selulosa terhidrolisis, sehingga hal ini akan menurunkan kualitas pulp. 
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Waktu pemasakan yang dilakukan sebelum 1 jam pulp belum terbentuk. Untuk waktu 

pemasakan di atas 5 jam selulosa akan terdegradasi. 

d. Ukuran bahan baku

Ukuran bahan baku yang berbeda menyebabkan luas kontak antar bahan baku

dengan larutan pemasak berbeda. Semakin kecil ukuran bahan baku akan 

menyebabkan luas kontak antara bahan baku dengan larutan pemasak semakin luas, 

sehingga reaksi lebih baik.  

e. Kecepatan pengadukan

Pengadukan berfungsi untuk memperbesar tumbukan antara zat-zat yang

bereaksi sehingga reaksi dapat berlangsung dengan baik. 

(Wibisono, dkk., 2011) 

2.4  Sifat-Sifat Pulp yang Baik 

Adapun sifat-sifat pulp yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Kadar Alfa Selulosa (KAS)

Selulosa merupakan polimer dengan rumus kimia (C6H10O5)n. Dalam hal ini n

adalah jumlah pengulangan unit gula atau derajat polimerisasi yang harganya 

bervariasi berdasarkan sumber selulosa dan perlakukan yang diterimanya. 

Kebanyakan serat untuk pembuat pulp mempunyai harga derajat polimerisasi sebesar 

600 – 1500.  

Selulosa terdapat pada sebagian besar dalam dinding sel dan bagian-bagian 

berkayu dari tumbuh-tumbuhan. Selulosa mempunyai peran yang menentukan 

karakter serat dan memungkinkan penggunaannya dalam pembuatan kertas. Dalam 

pembuatan pulp diharapkan serat-serat mempunyai kadar selulosa yang tinggi.  

Sifat-sifat bahan yang mengandung selulosa berhubungan dengan derajat 

polimerisasi molekul selulosa. Berkurangnya berat molekul di bawah tingkat tertentu 

akan menyebabkan berkurangnya ketangguhan. Serat selulosa menunjukkan sejumlah 

sifat yang memenuhi kebutuhan pembuatan kertas. Kesetimbangan terbaik sifat-sifat 

pembuatan kertas terjadi ketika kebanyakan lignin tersisih dari serat. Ketangguhan 

serat terutama ditentukan oleh bahan mentah dan proses yang digunakan dalam 
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pembuatan pulp (Surest dan Dodi, 2010). 

b. Kadar Lignin

Lignin merupakan makromolekul ketiga yang terdapat dalam biomassa,

berfungsi sebagai pengikat antar serat. Lignin dapat dihilangkan dari bahan dinding 

sel yang tak larut dengan klor dioksida.  

Struktur molekul lignin sangat berbeda bila dibandingkan dengan polisakarida, 

karena terdiri dari sistem aromatik yang tersusun atas unit-unit fenil propane. Sifat-

sifat lignin yaitu tidak larut dalam air dan asam mineral kuat, larut dalam pelarut 

organik, dan larutan alkali encer. Lignin yang terikut dalam produk pulp menurunkan 

kekuatan kertas dan menyebabkan kertas menguning. 

Pulp akan mempunyai sifat fisik atau kekuatan yang baik apabila mengandung 

sedikit lignin. Hal ini karena lignin bersifat menolak air dan kaku sehingga 

menyulitkan dalam proses penggilingan. Kadar lignin untuk bahan baku kayu 20-35 

%, sedangkan untuk bahan non-kayu lebih kecil lagi (Surest dan Dodi, 2010). 

c. Bilangan Kappa

Bilangan kappa adalah jumlah ml kalium permanganat (KMnO4) 0,1 N yang

terpakai oleh 1 gram pulp kering sesuai dengan kondisi standar (SNI, 2008). Cara ini 

dapat dipakai untuk menentukan tingkat kematangan, daya terputihkan, derajat 

delignifikasi pulp kimia dan semi kimia baik pulp belum putih ataupun setengah 

putih, di bawah rendemen 70%. Tingkat kematangan, daya terputihkan dan derajat 

delignifikasi digunakan untuk menentukan kualitas pulp (Rutpan, 2009). 

d. Viskositas

Pengujian terhadap viskositas dilakukan untuk menentukan kekuatan yang

dimiliki pulp. Pengujian mengevaluasi derajat polimerasi daripada selulosa atau 

dengan kata lain degradasi dari serat selulosa. Pemeriksaan meliputi penentuan 

viskositas larutan pulp di dalam Cupramonium (Nova, 2011). 

e. Brigthness

Brightness pulp diukur pada tahap yang berbeda-beda di dalam proses

pemutihan sebagaimana salah satu tujuan yang paling penting dari proses pemutihan 

adalah untuk mencapai brightness yang spesifik terhadap pulp yang dihasilkan 
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(Nova, 2011). 

f. Kadar Beta Selulosa

Kadar beta selulosa adalah untuk mengetahui konsentrasi awal selulosa pada

kayu (Ronggur, dkk, 2012). Kadar beta selulosa yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jumlah selulosa yang terdegradasi adalah rendah sehingga sifat kekuatan pulp adalah 

baik. 

g. Kadar Gamma Selulosa

Kadar gamma selulosa adalah untuk mengetahui konsentrasi awal selulosa pada

kayu (Ronggur, dkk, 2012). Kadar gamma selulosa yang masih tinggi menunjukkan 

bahwa jumlah hemiselulosa yang tertinggal masih tinggi. Sedangkan senyawa 

hemiselulosa ini  mengembang dalam air sehingga mempercepat fibrilisasi dan 

berpengaruh penyerapan air pada waktu pemerasan. Jadi semakin tinggi kandungan 

hemiselulosa maka akan mengurangi waktu dan daya yang dibutuhkan dalam 

pemisahan serat (Fatriasari dan Euis, 2006). Kadar gamma selulosa yang rendah ini 

menunjukkan bahwa jumlah selulosa yang terdegradasi adalah rendah sehingga sifat 

kekuatan pulp adalah baik. 

h. Kadar Air Pulp

Kadar air pulp yang dihasilkan bertujuan untuk menentukan kualitas pulp itu

sendiri. Kadar air yang tidak baik untuk pulp. Sebab dapat mempengaruhi viskositas 

pulp yang menyebabkan kualitas pulp menurun (Saleh, dkk., 2009). 

i. Kadar Abu Pulp

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang

terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik 

dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur – unsur mineral. Kadar abu dapat 

menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan- bahan organik dalam 

proses pembakaran akan terbakar tetapi komponen anorganiknya tidak 

(Maulana,dkk.,2016).  
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Tabel 1. Standar Pulp Sesuai SNI 

Kandungan Kadar ( % ) 

Kadar air 42 

Kadar abu 0,06 – 0,09 

α – selulosa 83,3 – 96,8 

β – selulosa 2,9 

γ – selulosa 2,13 

Bilangan kappa < 2,2 

( SNI, 2009). 

Pengujian pulp dapat dikategorikan dalam beberapa hal yaitu Pengujian Kimia 

dan Pengujian berdasarkan Sifat-sifat Fisika Pulp. Pengujian Kimia dilakukan untuk 

menentukan kandungan lignin pulp dan jumlah bahan selulosa berdasarkan derajat 

polimerisasi rata rata dan alfa selulosa. 

a. Bilangan Kappa digunakan untuk menunjukan derajat delignifikasi yang terjadi

selama pemasakan

b. Viskositas CED (Cupriethylene Diamine), pengujian untuk mengetahui derajat

polimerisasi selulosa.

c. Alfa Selulosa, digunakan untuk penentuan jumlah selulosa yang diukur melalui

oksidasi

Pengujian dari Sifat Fisika Pulp: 

a. Panjang serat dilakukan dengan menggunakan mikroskop atau metode

klasifikasi

b. Drainability, ketahanan serat terhadap aliran air yang merujuk kepada

pemrosesan pulp dan pembuatan kertas

c. Beater Evaluation, untuk mengetahui potensi pembuatan kertas.

(Bahan Ajar Teknologi Pulp dan Kertas, Taslim, 2012) 
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3. Bahan dan Peralatan Percobaan

3.1 Bahan 

1. Bahan Baku

2. Amilum

3. Aquadest (H2O)

4. Asam Sulfat (H2SO4)

5. Besi Amonium Sulfat

(Fe(NH4)4(SO4)2.6H2O)

6. Kalium Dikromat (K2Cr2O7)

7. Kalium Iodida (KI)

8. Kalium Permanganat (KMnO4)

9. Natrium Hidroksida (NaOH)

10. Natrium Karbonat (Na2CO3)

11. Natrium Tiosulfat (Na2S2O3)

12. Phenantroline Ferrous Sulfat

(C12H8N2H2O.FeSO4.7H2O)

3.2 Peralatan 

1. Batang Pengaduk

2. Beaker Glass

3. Buret

4. Cawan Porselen

5. Corong Gelas

6. Digester batch

7. Erlenmeyer

8. Furnace

9. Gelas Ukur

10. Neraca Digital

11. Oven

4. Variabel dan Parameter Percobaan

4.1 Variabel Percobaan 

1. Bahan Baku

2. Suhu Pemasakan

3. Waktu Pemasakan

4. Perbandingan Larutan Pemasak

4.2 Parameter Percobaan 

1. Kadar Air Pulp

2. Kadar Abu Pulp

3. Kadar α, β, γ Selulosa dari Pulp

4. Bilangan Kappa Pulp
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5. Prosedur Percobaan

5.1 Prosedur Pembuatan Pulp 

1. Bahan baku pembuatan pulp terlebih dahulu dipotong-potong menjadi ukuran

tertentu dan dimasukkan kedalam digester

2. Tentukan dahulu kadar kering dari bahan baku

3. Masukkan cairan pemasak

4. Untuk proses soda: 12,5% berat campuran dari 85% berat NaOH dan 15% berat

Na2CO3. Untuk proses sulfat (kraft): 12,5 % berat campuran dari 58,6% berat

NaOH; 27,1% berat Na2S dan 14,3% berat Na2CO3. Untuk proses sulfit 7%

berat SO2, 4,5% berat SO4, 2,5% berat Ca(HSO3) dan sisanya air

5. Lakukan pemanasan sampai mencapai kondisi percobaan

6. Lakukan percobaan selama waktu tertentu.

7. Setelah waktu yang akan divariasikan, pemanasan dihentikan dan pulp dibilas

dengan air panas beberapa kali dan kemudian dengan air dingin, kemudian pulp

diperas untuk mengurangi kadar airnya.

8. Lakukan analisa terhadap pulp yang dihasilkan yaitu kadar air, kadar abu, kadar

α, β dan γ selulosa dan bilangan kappa.

5.2 Prosedur Analisa 

5.2.1 Prosedur Analisa Kadar Air 

1. Timbang sampel sebanyak 10 gram.

2. Masukkan sampel ke dalam oven dan dipanaskan pada suhu 100°C selama 24

jam

3. Dinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang.

4. Ulangi pendinginan dan penimbangan dengan interval 15 menit

5. Kadar Air = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑢𝑙𝑝 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑢𝑙𝑝 𝐵𝑎𝑠𝑎ℎ
 x 100 % 
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5.2.2 Prosedur Analisa Kadar Abu 

1. Panaskan cawan pada suhu 575°C selama 30 menit, dinginkan dalam desikator

selama 30 menit lalu ditimbang.

2. Masukkan sampel pulp kedalam cawan sebanyak 10 gram.

3. Cawan dan sampel dimasukkan ke dalam furnace pada suhu 575°C, dipanaskan

selama 3 jam.

4. Dinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang.

5. Ulangi pendinginan dan penimbangan dengan interval 15 menit.

6. Kadar Abu =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐴𝑏𝑢

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑢𝑙𝑝 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
x 100% 

5.2.3 Prosedur Analisa Kadar α, β dan γ Selulosa 

• Sampling :

1. Sampel sebanyak 1,5 gram ditambahkan 75 ml NaOH 17,5% aduk perlahan

selama 10 menit dan dicatat waktu saat NaOH ditambahkan

2. Ditambakan 25 ml NaOH 17,5% lalu aduk selama 10 menit

3. Setelah 30 menit dari langkah pertama ditambahkan 100 ml aquadest

4. Diamkan selama 30 menit

5. Larutan diaduk dan diambil 100 ml filtratnya

• Kadar α Selulosa :

1. 25 ml filtrat ditambahkan 10 ml kalium dikromat dan 50 ml H2SO4 pekat

2. Tunggu 15 menit lalu tambahkan 50 ml aquadest dan dinginkkan sampai suhu

ruangan

3. Ditambahkan indikator ferroine lalu dititrasi dengan besi amonium sulfat

sampai larutan berwarna ungu

4. Titrasi blanko, filtrat diganti dengan 12,5 ml NaOH 17,5% ditambahkan dengan

12,5 ml aquadest

5. Alpha selulosa (%) = 100 − 
[6,85 (𝑉2−𝑉1)𝑥𝑁𝑥 20]

𝐴𝑥𝑊

Dimana :
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V1 = titrasi dalam filtrat pulp (ml) 

V2 = titrasi blanko (ml) 

N = nilai normalitas dari larutan besi ammonium sulfat 

A = volume dari filtrat pulp yang digunakan (ml) 

W = contoh sampel pulp yang dikeringkan dalam oven (g) 

• Kadar γ Selulosa :

1. 50 ml filtrat ditambahkan dengan 50 ml H2SO4 3 N

2. Panaskan pada suhu 70-90 ºC selama 15 menit untuk mengendapkan beta

selulosa

3. Biarkan selama 90 menit kemudian dipisahkan antara padatan dan cairannya

6. 50 ml cairan ditambahkan 10 ml kalium dikromat dan 90 ml H2SO4 pekat

6. Biarkan selama 15 menit lalu ditambahkan 50 ml aquadest dan didinginkan

sampai suhu ruang

7. Ditambahkan indikator ferroine lalu dititrasi dengan besi amonium sulfat

sampai larutan berwarna ungu

8. Titrasi blanko, cairan diganti dengan 12,5 ml NaOH 17,5% lalu ditambahkan

12,5 ml aquadest dan 25 ml H2SO4 3 N

9. Gamma Selulosa (%) =
6,85 (𝑉4−𝑉3)𝑥𝑁𝑥 20

𝐴𝑥𝑊

Dimana :

V3 = titrasi larutan setelah pengendapan beta selulosa (ml) 

V4 = titrasi blanko (ml) 

N = nilai normalitas dari larutan besi ammonium sulfat 

A = volume dari filtrat pulp yang digunakan (ml) 

W = contoh sampel pulp yang dikeringkan dalam oven (g) 

• Kadar β Selulosa

Hitung kadar beta selulosa pulp

Beta selulosa (%) = 100 − (% Alpha Selulosa + % Gamma Selulosa)
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5.2.4 Prosedur Analisa Bilangan Kappa 

1. Timbang sampel sebanyak 3 gram

2. Larutkan sampel dalam 500 ml aquadest dalam beaker 500 ml dan diaduk

3. Pindahkan larutan ke dalam beaker 2000 ml, tambahkan aquadest hingga 795 ml

4. Aduk dengan kecepatan 125 rpm selama 30 menit

5. Larutkan 100 ml KMnO4 0,1 N kedalam 100 ml H2SO4 4 N, lalu masukkan ke

dalam larutan

6. Tambahkan 5 ml aquadest

7. Tunggu 10 menit (dihitung dari penambahan KMnO4 dan H2SO4)

8. Tambahkan 20 ml KI 0,1 N

9. Teteskan indikator amilum

10. Larutan dititrasi dengan Natrium Thiosulfat 0,2 N

11. Lakukan titrasi blanko

12. Perhitungan bilangan Kappa

     dan    

Dimana: 

K = bilangan Kappa 

f  = faktor koreksi dari 50% konsumsi permanganat, tergantung 

harga p sesuai tabel 1 

w = berat contoh kering oven (gram) 

p = larutan kalium permanganat yang terpakai oleh contoh pulp (ml) 

b = larutan thiosulfat yang terpakai pada titrasi blanko (ml) 

a = larutan thiosulfat yang terpakai dalam titrasi contoh (ml) 

N = normalitas thiosulfat 

w

fp
K


=

1,0

)( Nab
p

−
=
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Tabel 1 Faktor  “f” koreksi perbedaan pemakaian persentase permanganat 

5.3 Prosedur Pembuatan Kertas 

1. Campurkan pulp sebanyak 10 gram kedalam air sebanyak 25 gram, kemudian

dihaluskan

2. Larutan A ditambahkan air hingga massanya mencapai 90 gram

3. Buat perekat dari tepung kanji sebanyak 1% dari massa pulp

4. Panaskan perekat hingga bening

5. Campurkan pulp dan perekat, kemudian aduk pada suhu 80°C

6. Siapkan cetakan monil di bak berisi air

7. Tuang campuran ke dalam cetakan

8. Angkat cetakan, kemudian keringkan
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6. Matriks Percobaan

Tabel 1 Analisa Kadar Air dan Kadar Kering Bahan Baku

Massa sampel (g) Massa kering (g) Kadar air (%) Kadar Kering (%) 

Tabel 2 Analisa Kadar Abu Bahan Baku 

Massa sampel 

(g) 

Massa Cawan 

(g) 

Massa Cawan+Abu 

(g) 

Massa 

Abu (g) 

Kadar Abu 

(%) 

Tabel 3 Analisa Bilangan Kappa Bahan Baku 

Volume titrasi sampel (ml) Volume titrasi blanko (ml) Bilangan Kappa 

Tabel 4 Analisa Kadar Air dan Kadar Kering Pulp 

Massa sampel (g) Massa kering (g) Kadar air (%) Kadar Kering (%) 

Tabel 5 Analisa Kadar Abu Bahan Pulp 

Massa sampel 

(g) 

Massa Cawan 

(g) 

Massa Cawan+Abu 

(g) 

Massa 

Abu (g) 

Kadar Abu 

(%) 

Tabel 6 Analisa Bilangan Kappa Pulp 

Volume titrasi sampel (ml) Volume titrasi blanko (ml) Bilangan Kappa 

Tabel 7 Analisa Kadar Alfa, Beta dan Gamma Selulosa Pulp 

Analisis Pulp 
Volume titrasi pulp 

(ml) 

Volume titrasi blanko 

(ml) 
Kadar (%) 

α-selulosa 

β-selulosa 

γ-selulosa 
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MODUL 2 

PEMBUATAN BIODIESEL DENGAN PROSES 

TRANSESTERIFIKASI 

1. Tujuan Percobaan

1. Mempelajari proses pembuatan biodiesel dengan reaksi transesterifikasi.

2. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan

biodiesel.

3. Menganalisa mutu biodiesel yang dihasilkan menurut standar.

2. Dasar Teori

2.1 Biodiesel 

Secara umum, asam lemak pada minyak atau lemak nabati terikat pada gugus 

gliserol dan membentuk triasilgliserol atau trigliserida (Indarti, 2007). Produksi 

biodiesel dapat dilakukan dengan esterifikasi atau transesterifikasi dengan alkohol 

suku rendah. Proses esterifikasi berfungsi untuk mengkonversi asam lemak bebas 

menjadi metil ester, jika minyak dengan asam lemak bebas yang tinggi langsung 

dikonversi dengan reaksi transesterifikasi menggunakan katalis basa maka sebagian 

besar katalis akan habis bereaksi dengan asam lemak membentuk sabun (Akhirudin, 

2006). 

Biodiesel memberikan pengertian yang luas yang mencakup seluruh bahan 

bakar diesel yang didapat dari aktivitas biologi atau hayati seperti minyak, lemak, 

pati, selulosa, ganggang dan sebagainya. Namun pengertian biodiesel dewasa ini 

adalah bahan bakar mesin diesel yang berupa metil atau etil ester yang diperoleh 

dari minyak – lemak nabati dengan proses esterifikasi bersama alohol. Biodiesel 

dapat berupa metil ester ataupun etil ester tergantung dari jenis alkohol yang 

digunakan. Tetapi yang paling sering diproduksi adalah metil ester karena metanol 

mudah didapat dan tidak mahal. Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati atau 

lemak hewan, namun yang paling banyak digunakan adalah minyak nabati. 

Biodiesel adalah campuran dari ester-ester asam lemak, dimana masing- 

masing komponennya berkontribusi terhadap viskositas kinematik biodiesel secara 
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keseluruhan. Dengan demikian, dapat diduga bahwa viskositas biodiesel 

dipengaruhi oleh panjang rantai dan komposisi asam lemak, posisi dan jumlah 

ikatan rangkap (derajat ketidakjenuhan) dalam biodiesel serta jenis alkohol yang 

digunakan. 

Keunggulan biodiesel adalah tidak beracun karena bebas dari logam berat, 

sulfur dan senyawa aromatik, titik nyala yang tinggi akan mempermudah dalam 

penyimpanan dan penggunaannya, angka setana yang tinggi, besifat biodegradabel 

dan merupakan bahan bakar yang dapat diperbaharui (Knothe dkk., 2005). Bahan 

bakar biodiselmenjadi lebih menarik karena manfaatnya terhadap lingkungan. 

(Zheng, S. et al.,2006). 

2.2 Proses Transesterifikasi 

Transesterifikasi adalah pertukaran alkohol dengan suatu ester untuk 

membentuk ester yang baru. Reaksi ini bersifat reversibel dan berjalan lambat tanpa 

adanya katalis. Penggunaan alkohol berlebih atau mengambilsalah satu produk 

adalahlangkah untuk mendorong reaksi ke arah kanan atau produk (Hui, 1996). 

Secara garis besar, reaksi transesterifikasi yang terjadi adalah : 

Gambar 1. Reaksi Transesterifikasi dari Trigliserida Menjadi Biodiesel 

Reaksi transesterifikasi sebenarnya berlangsung dalam 3 tahap yaitu sebagai 

berikut: 

Gambar 2. Tahap Reaksi Transesterifikasi 
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Pembuatan biodiesel dari minyak nabati memiliki kasus yang berbeda-beda 

sesuaidengan kandungan FFA. Pada kasus minyak tanaman dengan kandungan 

asam lemak bebastinggi dilakukan dua jenis proses, yaitu esterifikasi dan 

transesterifikasi, sedangkan untukminyak tanaman yang kandungan asam lemak 

rendah dilakukan proses transesterifikasi. Proses esterifikasi dan transesterifikasi 

bertujuan untuk mengubah asam lemak bebas dantrigliserida dalam minyak 

menjadi metil ester (biodiesel) dan gliserol. 

Biodiesel memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar diesel 

petroleum. Kelebihan tersebut antara lain : 

1. Merupakan bahan bakar yang tidak beracun dan dapat dibiodegradasi

2. Mempunyai bilangan setana yang tinggi.

3. Mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon dan NOx.

4. Terdapat dalam fase cair.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Transesterifikasi 

Tahapan reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel selalu menginginkan 

agar didapatkan produk biodiesel dengan jumlah yang maksimum. Beberapa 

kondisi reaksi yangmempengaruhi konversi serta perolehan biodiesel melalui 

transesterifikasi adalah sebagai berikut (Freedman, 1984): 

1. Pengaruh asam lemak bebas

Minyak nabati yang akan ditransesterifikasi harus memiliki angka asam

yang lebih kecil dari 1. Banyak peneliti yang menyarankan agar

kandungan asam lemak bebas lebih kecildari 0.5% (<0.5%).

2. Pengaruh perbandingan molar alkohol dengan bahan mentah

Secara stoikiometri, jumlah alkohol yang dibutuhkan untuk reaksi adalah

3 mol untuksetiap 1 mol trigliserida untuk memperoleh 3 mol alkil ester

dan 1 mol gliserol.Perbandingan alkohol dengan minyak nabati 4,8:1

dapat menghasilkan konversi 98%(Bradshaw and Meuly, 1944). Secara

umum ditunjukkan bahwa semakin banyak jumlahalkohol yang

digunakan, maka konversi yang diperoleh juga akan semakin

bertambah.Pada rasio molar 6:1, setelah 1 jam konversi yang dihasilkan

adalah 98-99%, sedangkanpada 3:1 adalah 74-89%. Nilai perbandingan
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yang terbaik adalah 6:1 karena dapat memberikan konversi yang 

maksimum. 

3. Pengaruh jenis alkohol

Pada rasio 6:1, metanol akan memberikan perolehan ester yang tertinggi

dibandingkan dengan menggunakan etanol atau butanol.

4. Pengaruh jenis katalis

Alkali katalis (katalis basa) akan mempercepat reaksi transesterifikasi

bila dibandingkandengan katalis asam. Katalis basa yang paling populer

untuk reaksi transesterifikasi adalahnatrium hidroksida (NaOH), kalium

hidroksida (KOH), natrium metoksida (NaOCH3),dan kalium metoksida

(KOCH3). Katalis sejati bagi reaksi sebenarnya adalah ion

metilat(metoksida). Reaksi transesterifikasi akan menghasilkan konversi

yang maksimum denganjumlah katalis 0,5-1,5%-b minyak nabati.

Jumlah katalis yang efektif untuk reaksi adalah0,5%-b minyak nabati

untuk natrium metoksida dan 1%-b minyak nabati untuk

natriumhidroksida.

5. Metanolisis Crude dan Refined Minyak Nabati

Perolehan metil ester akan lebih tinggi jika menggunakan minyak nabati

refined. Namunapabila produk metil ester akan digunakan sebagai bahan

bakar mesin diesel, cukupdigunakan bahan baku berupa minyak yang

telah dihilangkan getahnya dan disaring.

6. Pengaruh temperatur

Reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada temperatur 30 - 65° C (titik

didih metanolsekitar 65° C). Semakin tinggi temperatur, konversi yang

diperoleh akan semakin tinggiuntuk waktu yang lebih singkat (Hikmah

2010).
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3. Bahan dan Peralatan Percobaan

3.1 Bahan 

1. Minyak nabati

2. Metanol (CH3OH)

3. Katalis (KOH/NaOH)

4. Natrium hidroksida (NaOH)

3.2 Peralatan 

1. Labu leher tiga

2. Magnetic stirrer

3. Hot plate

4. Pipa

5. Refluks Kondensor

6. Termometer

7. Corong Pemisah

5. Aquadest (H2O)

6. Etanol (C2H5OH)

7. Phenolphthalein

8. Corong gelas

9. Beaker glass

10. Erlenmeyer

11. Gelas ukur

12. Buret

13. Piknometer

14. Viskometer Ostwald

4. Variabel dan Parameter Percobaan

4.1 Variabel Percobaan 

1. Rasio mol (minyak : alkohol)

2. Suhu reaksi

4.2 Parameter Percobaan 

1. Densitas metil ester

2. Viskositas metil ester

3. Viskositas kinematik metil ester

4. Yield metil ester

3. Waktu reaksi

4. Jumlah katalis

5. Prosedur Percobaan

5.1 Prosedur Transesterifikasi 

1. Minyak nabati dianalisa kadar asam lemak bebas dan densitas.

2. Minyak nabati dengan berat tertentu dimasukan kedalam labu leher tiga

dan dipanaskan dengan hot plate hingga mencapai suhu reaksi.

3. Sementara minyak dipanaskan, katalis dengan jumlah tertentu dilarutkan

ke dalam metanol yang jumlahnya sudah tertentu. Larutan ini kemudian
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dimasukan ke dalam labu yang telah berisi minyak. Campuran 

dihomogenkan dengan pengaduk magnetik. 

4. Setelah tercapai waktu reaksi yang tertentu, peralatan pemanas dimatikan

dan campuran reaksi dikeluarkan dari labu.

5. Campuran reaksi dimasukkan ke dalam corong pisah dan dibiarkan

hingga terbentuk 2 lapisan.

6. Lapisan bawah yang merupakan lapisan gliserol, air, katalis sisa dan

metanol dipisahkan dari lapisan atas.

7. Ke dalam corong pisah yang berisi lapisan atas ditambahkan air panas

dan dikocok untuk mengekstrak pengotor yang masih terdapat dalam

lapisan ini. Kemudian lapisan bawah dibuang. Perlakuan/ pencucian ini

dilakukan beberapa kali hingga air cucian berwarna bening.

8. Lapisan atas yang merupakan metil ester dikeringkan.

9. Metil ester yang telah kering ditimbang dan dianalisis densitas dan

viskositasnya.

5.2 Pengujian Kadar Asam Lemak Bebas 

1. Minyak nabati sebanyak 20 gr dimasukkan dalam Erlenmeyer.

2. Ditambahkan etanol 95% sebanyak 100 ml

3. Campuran dikocok kuat dan titrasi dengan NaOH 0,1 N dengan indikator

fenolftalein. Titik akhir tercapai jika warna larutan berwarna merah rosa

dan warna ini bertahan selama 10 detik.

Kadar FFA = (T x V x BM)/berat sampel x 10 

Dimana: T = normalitas larutan NaOH 

V = volum larutan NaOH terpakai 

BM = berat molekul FFA 
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5.3 Pengujian Densitas 

1. Piknometer kosong dikalibrasi dengan air untuk mengetahui volumnya.

Volum Piknometer = berat air/densitas air 

Densitas air diperoleh dari buku referensi pada suhu pengukuran 

2. Piknometer diisi dengan sampel percobaan dan ditimbang massanya.

Densitas sampel = berat sampel/ volum piknometer 

5.4 Pengujian Viskositas 

1. Viskosimeter dikalibrasi dengan air untuk menentukan konstanta

viskosimeter.

2. Sampel sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam viskosimeter.

3. Sampel dihisap dengan karet penghisap hingga melewati batas atas

viskosimeter.

4. Sampel dibiarkan mengalir kebawah.

5. Waktu alir sampel dari batas atas hingga batas bawah dicatat.

6. Pengukuran waktu alur dilakukan sebanyak 3 x

7. Viskositas sampel dihitung dengan persamaan :

s.g = densitas sampel/ densitas air

viskositas sampel = k x s.g x t

6. Matriks Percobaan

Tabel 1. Hasil Analisa Kadar Asam Lemak Bebas Bahan Baku

Bahan baku 
Berat sampel 

(gr) 
Normalitas 

NaOH (N) 

Volume NaOH 

terpakai (ml) 

Kadar 

FFA (%) 

Tabel 2. Hasil Analisa Densitas Metil Ester 

Suhu Massa Densitas Densitas 

Run 
Perbandingan 

Mol 

% 

Katalis 
Waktu 
(menit) 

Reaksi 

(°C) 

Minyak 

(gr) 

Minyak 

(gr/ml) 

Metil 

Ester 

(gr/ml) 
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Tabel 3. Hasil Analisa Viskositas Metil Ester 

Run 
Perbandingan 

Mol 

% 

Katalis 
Waktu 
(menit) 

Suhu 

Reaksi 

(°C) 

Viskositas 
(g/cm.s) 

Viskositas 
Kinematik 

(mm2/s) 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Yield Metil Ester 

Run 
Perbandingan 

Mol 

% 

Katalis 

Waktu 

(menit) 

Suhu 
Reaksi 
(°C) 

Massa 
Minyak 

(gr) 

Massa 
Metil ester 

(gr) 
Yield (%) 
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MODUL 3 

PEMBUATAN SABUN CAIR 

1. Tujuan Percobaan

1. Mempelajari proses pembuatan sabun cair dengan reaksi saponifikasi

dari persenyawaan asam karboksilat dan alkali.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi saponifikasi.

3. Menganalisa mutu sabun yang dihasilkan menurut standar.

2. Dasar Teori

2.1 Sabun 

Sabun adalah hasil hidrolisa asam lemak dan basa. Peristiwa ini dikenal 

dengan peristiwa saponifikasi. Sabun merupakan satu macam surfaktan (singkatan 

dari surface active agents), senyawa yang menurunkan tegangan permukaan air. 

Sifat ini menyebabkan larutan sabun dapat memasuki serat, menghilangkan dan 

mengusir kotoran dan minyak. Setelah kotoran dan minyak dari permukaan serat, 

sabun berperan mencucinya karena struktur kimianya. Bagian akhir dari rantai 

(ionnya) yang bersifat hidrofil (senang air) sedangkan rantai karbonnya bersifat 

hidrofobik (benci air). Rantai hidrokarbon larut dalam partikel minyak yang tidak 

larut dalam air. Ionnya terdispersi atau teremulsi dalam air sehingga dapat dicuci. 

Gambar 1. Struktur surfaktan 

(Sari, dkk., 2010) 

Lemak dan sabun dari asam lemak jenuh dan rantai jenuh panjang (C
16

-C
18

)

menghasilkan sabun keras dan minyak dari asam lemak tak jenuh dengan rantai 

pendek (C
12

-C
14

) menghasilkan sabun yang lebih lunak dan lebih mudah larut.

Sabun 
merupakan 
campuran 
minyak atau 
lemak ( dengan 
alkali atau basa 
(seperti natrium 
atau kalium 
hidroksida) pada 
suhu 80–100 °C 
melalui suatu 
proses yang 
disebut dengan 
saponifikasi
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Sabun yang dibuat dari natrium hidroksida lebih sukar larut dibandingkan dengan 

sabun yang dibuat dari kalium hidroksida (Fessenden, 1997). Pada umumnya, 

panjang rantai yang kurang dari 12 atom karbon dihindari penggunaanya karena 

dapat membuat iritasi pada kulit, sebaliknya panjang rantai yang lebih dari 18 atom 

karbon membentuk sabun yang sangat sukar larut dan sulit menimbulkan busa. 

Sabun didapatkan dari dua proses yaitu proses saponfikasi dan proses 

netralisasi minyak. Pada proses saponfikasi minyak akan diperoleh produk 

sampingan yaitu gliserol, sedangkan sabun yang diperoleh dari proses netralisasi 

tidak menghasilkan gliserol. Pada proses saponifikasi terjadi karena adanya reaksi 

antara trigliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena adanya 

reaksi antara asam lemak bebas dengan alkali. 

Gambar 2. Reaksi saponifikasi menggunakan alkali KOH 

Gambar 3. Reaksi netralisasi asam lemak 

(Sari, dkk., 2010) 
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2.2 Jenis-Jenis Sabun: 

Menurut Indonesian Trade Promotion Centre Lagos (2015), jenis sabun pada 

saat ini tersedia dalam berbagai bentuk yaitu diantaranya adalah: 

1. Sabun batang (cetakan padat)

Sabun batang merupakan bentuk umum dari sabun. Sabun batang terbuat

dari proses saponifikasi antara lemak dan alkali tinggi. Sabun batang

memiliki dua jenis bentuk yakni sabun opak dan sabun transparan.

Contoh dari produk sabun batang ini adalah sabun mandi yang biasanya

digunakan untuk membersihkan tubuh sehari-hari.

2. Sabun Cair

Sabun cair adalah sabun dalam bentuk cairan. Sabun berbentuk cair ini

contohnya adalah sabun untuk cuci tangan, sabun untuk anak-anak,

sabun untuk mencuci piring, dll.

3. Sabun Busa (Foam Soap)

Sabun busa adalah sabun yang memiliki bentuk berupa busa biasanya

digunakan untuk produk sabun untuk kebersihan wajah.

4. Sabun Gel atau Krim

Sabun gel atau krim adalah sabun yang berbentuk gel atau pasta. Contoh

dari sabun ini adalah sabun untuk mencuci muka, sabun colek untuk

mencuci peralatan dapur dan pakaian.

5. Sabun Serbuk

Sabun berbentuk serbuk ini biasanya sering disebut dengan detergen.

Detergen memiliki fungsi dan mekanisme kerja yang sama dengan sabun,

tetapi memiliki struktur yang berbeda dan biasanya digunakan sebagai

pembersih pakaian.

2.3 Proses Saponifikasi 

Proses pembentukan sabun dikenal sebagai reaksi penyabunan atau 

saponifikasi, yaitu reaksi antara lemak/trigliserida dengan alkali. Alkali yang biasa 

digunakan adalah NaOH dan KOH. Reaksinya adalah sebagaimana disajikan pada 

Gambar 2. 
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Mula-mula reaksi penyabunan berjalan lambat karena minyak dan larutan 

alkali merupakan larutan yang tidak saling larut (immiscible). Setelah terbentuk 

sabun, maka kecepatan reaksi akan meningkat, di mana pada akhirnya kecepatan 

reaksi akan menurun lagi karena jumlah minyak yang sudah berkurang. 

Reaksi penyabunan merupakan reaksi eksotermis, sehingga harus 

diperhatikan pada saat penambahan minyak dan alkali agar tidak terjadi panas yang 

berlebihan. Pada proses penyabunan, penambahan larutan alkali (KOH atau NaOH) 

dilakukan sedikit demi sedikit sambil diaduk dan dipanasi untuk menghasilkan 

sabun. Untuk membuat proses yang lebih sempurna dan merata, maka pengadukan 

harus dilakukan dengan lebih baik (Gusviputri, dkk., 2013). 

2.4 Proses Pembuatan Sabun 

Menurut (Nasution, 2017), Terdapat tiga metode yang biasa digunakan dalam 

cara pembuatan sabun yakni Cold Process (proses dingin), dan Hot Process (proses 

panas). 

1. Metode Cold Process (Proses dingin).

Cold process merupakan metode pembuatan sabun tanpa pemanasan,

dimana langkahnya yaitu NaOH/KOH dilarutkan kedalam air sampai

larut, kemudian di tambahkan dengan minyak atau lemak yang akan

digunakan dalam pembuatan sabun. Memang, dalam pembuatan sabun

yang menggunakan cold process membutuhkan waktu lama, menuntut

kualitas bahan baku yang baik dan penakarannya yang presisi. Tuntutan

tinggi inilah yang akan menghasilkan sabun dengan kualitas istimewa

dan mewah, kaya akan glycerin dan zat-zat alami yang sangat baik untuk

kesehatan dan perawatan kulit.

2. Metode Hot Process (Proses panas)

Hot process merupakan metode pembuatan sabun dengan pemanasan.

Berbeda dengan cold process, dalam hot process waktu yang dibutuhkan

sangat singkat karena sabun dipaksa untuk matang dengan cepat. Cara

ini efektif untuk menekan biaya produksi sehingga sabun dapat dijual

dengan harga murah, tapi sifatnya kurang ramah terhadap kulit dan juga

lingkungan. Kandungan zat alam dalam sabun yang bermanfaat bagi kulit
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pun mudah rusak karena proses panas ini. Pembuatan sabun dengan 

metode ini lebih rumit dari proses dingin, Pada percobaan ini dipakai 

proses panas. 

2.5 Faktor yang Mempengaruhi pada Proses Pembuatan Sabun 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan sabun 

yaitu sebagai berikut: 

1. Konsentrasi larutan Alkali

Konsentrasi alakali yang digunakan dihitung berdasarkan stokiometri

reaksi, dimana penambahan minyak harus sedikir berlebih agar sabun

yang terbentuk tidak memiliki nilai alkali bebas berlebih. Alkali terlalu

pekat akan menyebabkan terpecahnya emulsi pada larutan sehingga

fasenya tidak homogen, sedangkan jika alkali yang digunakan terlalu

encer, maka reaksi akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

2. Suhu

Ditinjau dari segi termodinamikan, kenaikan suhu akan menurunkan

rendemen sabun, hal ini dapat dilihat dari persamaan (1) berikut:

𝑑 ln 𝐾 
=

𝑑𝑇 

∆ H 

𝑅𝑇 

Karena reaksi penyabunan merupakan reaksi eksotermis (ΔH negatif), 

maka dengan kenaikan suhu akan dapat memperkecil harga K (konstanta 

keseimbangan), tetapi jika ditinjau dari segi kinetika, kenaikan suhu akan 

menaikan kecepatan reaksi. 

3. Pengadukan

Pengadukan dilakukan untuk memperbesar probobalitas interaksi

molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Jika interaksi antar molekul

reaktan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi semakin

besar pula. Hal ini sesuai dengan persamaan Arhenius dimana konstanta

kecepatan reaksi k akan semakin besar dengan semakin sering terjadinya

interaksi yang disimbolkan dengan konstanta A.

4. Waktu

Semakin lama waktu reaksi menyebabkan semakin banyak pula minyak

yang dapat tersabunkan, berarti hasil yang didapat juga semakin tinggi,
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tetapi jika reaksi telah mencapai kondisi setimbangnya, penambahan 

waktu tidak akan meningkatkan jumlah minyak yang tersabunkan. 

(Sukeksi et al, 2018) 

2.6 Standar Mutu Sabun Cair Menurut Standar Nasional Indonessia (SNI) 

Standar mutu sabun cair ini dibuat untuk membuat standar pada sabun cair 

dengan bahan yang diizinkan dipergunakan dan digunakan oleh konsumen tanpa 

menimbulkan iritasi pada kulit. Ada beberapa syarat mutu sabun cair sesuai dengan 

tabel Menurut SNI (No 40-4058-1996; No. 06-3235-1994; No. 01-3555-1998; No. 

06-4085-1996):

Parameter Satuan Nilai 

pH, 25 ˚C 6 - 8 

Kadar Asam % Maks. 2,5 

Lemak Bebas 

Kadar Air % Maks. 15 

Alkali bebas 

(dihitung sebagai KOH) 
% 0,14 

Jumlah Asam Lemak % 64-70

Bilangan Penyabunan % 196-206

Densitas (gr/ml) 1,08 – 1,34 

Viskositas cP 500 – 20.000 
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3. Bahan dan Peralatan Percobaan

3.1 Bahan 

1. Minyak

2. Etanol (C2H5OH) 96%

3. Pewarna dan pewangi

4. Kalium Hidroksida (KOH)

3.2 Peralatan 

1. Beaker glass

2. Erlenmeyer

3. Gelas ukur

4. Statif dan klem

5. Buret

6. Termometer

7. Corong gelas

5. Asam klorida (HCl)

6. Aquadest (H2O)

7. Phenolphthalein

8. Corong pemisah

9. Viskometer Ostwald

10. Tabung reaksi

11. Piknometer

12. Stopwatch

13. Pipet tetes

4. Variabel dan Parameter Percobaan

4.1 Variabel Percobaan 

1. Perbandingan mol minyak

dan alkali

2. Suhu percobaan

3. Perbandingan massa

minyak

4.2 Parameter Percobaan 

1. Viskositas sabun

2. Densitas sabun

3. Stabilitas busa

4. Kecepatan pengadukan

5. Jenis minyak dan alkali

4. pH sabun

5. Kadar alkali bebas
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5. Prosedur Percobaan

5.1 Prosedur Saponifikasi 

1. Minyak dimasukkan ke dalam beaker glass sebanyak ... gr.

2. Minyak dipanaskan sampai suhu mencapai 70-80oC.

3. Timbang larutan KOH ... % dari massa minyak, lalu campur dengan

aquadest dengan perbandingan (. ........ ) (w/w). 

4. Ketika minyak yang dipanaskan sudah mencapai suhu yang ditentukan,

masukkan larutan KOH yang telah dicampur.

5. Hidupkan alat pengadukdengan kecepatan.... rpm. Campuran dipanaskan 

(dengan suhu yang sama) dan diaduk sampai mengental. 

6. Setelah waktu pengadukan tercapai, masukkan gliserin sebanyak 15 ml

dan diaduk kembali.

7. Saat diaduk, masukkan air perlahan-lahan sebanyak .... ml. 

8. Campuran sabun diaduk selama .... menit 

9. Percobaan berhenti setelah waktu pengadukan selesai.

5.2 Prosedur Uji Bahan Baku 

5.2.1 Prosedur Uji Bilangan Penyabunan (SNI 01-2891-1992) 

1. Minyak yang akan diuji dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 1 gr.

2. Minyak dilarutkan dalam 10 ml KOH 0,1 N.

3. Campuran dididihkan selama 30 menit, lalu didinginkan.

4. Campuran ditambahkan 3 tetes Phenophtaelin lalu dititrasi dengan HCl

0,5 N sampai warna menjadi bening.

5. Uji diulang sebanyak 3 kali, dan hasilnya merupakan rata-rata dari 3 kali

uji tersebut.

6. Lakukan titrasi blanko.

7. Bilangan penyabunan dapat dicari menggunakan persamaan:

(𝑉𝑏 − 𝑉𝑐 ) 𝑥 𝑁 𝐻𝐶𝑙 𝑥 56,1(𝐵𝑀 𝐾𝑂𝐻) 
𝐵𝑖𝑙. 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 ∶ 

𝑤 

Keterangan: 

Vb : Jumlah HCl terpakai pada titrasi blanko (ml) 

Vc : Jumlah HCl terpakai pada titrasi (ml) 

w : massa minyak (gr) 
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5.2.2 Prosedur Uji Asam Lemak Bebas dan Bilangan Asam (SNI 01-2891- 

1992) 

1. Minyak yang akan diuji dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 2 gr.

2. Minyak dilarutkan dalam 50 ml Etanol 96 %.

3. Campuran dipanaskan sampai homogen, lalu didinginkan.

4. Campuran ditambahkan 3 tetes Phenophtaelin.

5. Campuran dititrasi dengan KOH 0,1 N. Warna merah muda yang

terbentuk harus bertahan selama 15 detik

6. Jumlah asam lemak bebas dapat dicari menggunakan persamaan:

282 (𝐵𝑀 𝐴𝑠 . 𝑂𝑙𝑒𝑎𝑡) 𝑥 𝑁 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝐾𝑂𝐻 

% 𝐴𝑠 . 𝐿𝑒𝑚𝑎𝑘 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 (%) : 𝑥 100% 
𝑤 

7. Bilangan asam dapat dicari menggunakan persamaan:

56,1 (𝐵𝑀 𝐾𝑂𝐻)𝑥 𝑁 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝐾𝑂𝐻 
𝐵𝑖𝑙. 𝐴𝑠𝑎𝑚 : 

𝑤 

5.3 Prosedur Uji Produk Sabun 

5.3.1 Prosedur Uji Asam Lemak Bebas dan Alkali Bebas (SNI 06-4085-1996) 

1. Sabun yang akan diuji dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 5 gr.

2. Sabun dilarutkan dalam 100 ml Etanol 96 %.

3. Lalu campuran ditambahkan 3 tetes phenophtaelin

4. Campuran dididihkan selama 30 menit, lalu didinginkan.

5. Jika tidak alkalis (tidak merah muda), panaskan sampai 70oC, lalu

dititrasi dengan KOH 0,1 N sampai jenuh. Warna merah muda yang

terbentuk harus bertahan selama 15 detik.

6. Jika alkalis (merah muda), dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai jenuh.

7. Jumlah asam lemak bebas dapat dicari menggunakan persamaan:

0,205 (𝐵𝑀 𝐴𝑠 . 𝐿𝑎𝑢𝑟𝑎𝑡) 𝑥 𝑁 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝐾𝑂𝐻 

% 𝐴𝑠 . 𝐿𝑒𝑚𝑎𝑘 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 (%) : 𝑥 100% 
𝑤 

8. Kadar alkali bebas dapat dicari menggunakan persamaan:

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑙𝑘𝑎𝑙𝑖 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 : 
0,0561(𝐵𝑀 𝐾𝑂𝐻) 𝑥 𝑁 𝐻𝐶𝑙 𝑥 𝑉 𝐻𝐶𝑙 

𝑤 
𝑥 100% 
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5.3.2 Prosedur Uji Viskositas (SNI 06-4085-1996) 

1. Viskosimeter dikalibrasi dengan air untuk menentukan konstanta

viskosimeter.

2. Sampel sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam viskosimeter.

3. Sampel dihisap dengan karet penghisap hingga melewati batas atas

viskosimeter.

4. Sampel dibiarkan mengalir kebawah.

5. Waktu alir sampel dari batas atas hingga batas bawah dicatat.

6. Pengukuran waktu alur dilakukan sebanyak 3 x

7. Viskositas sampel dihitung dengan persamaan :

s.g = densitas sampel/ densitas air

viskositas sampel = k x s.g x t

5.3.3 Prosedur Uji Densitas (SNI 06-4085-1996) 

1. Piknometer kosong dikalibrasi dengan air untuk mengetahui volumnya.

Volum Piknometer = berat air/ densitas air 

2. Piknometer diisi dengan sampel percobaan dan ditimbang massanya.

Densitas sampel = berat sampel/ volum piknometer 

5.3.4 Prosedur Uji Stabilitas Busa (Mumpuni dan Heru, 2017) 

1. 1 gram sabun dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml

aquadest.

2. Larutan di dalam tabung reaksi diguncang sebanyak 3 kali.

3. Ukur tinggi busa yang terbentuk.

4. Ditunggu 30 detik sampai busa stabil.

5. Ukur ketinggian busa yang sudah stabil

Stabilitas busa : 100 % − (𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙 −𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟  𝑥 100 %) 
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙 
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5.3.5 Prosedur Uji pH (SNI 06-4085-1996) 

1. Diambil cuplikan sampel sabun dengan pipet tetes.

2. Teteskan sampel di atas kertas pH.

3. Lihat di tabel warna pH dan cocokkan warnanya.

4. Catat pH sampel.

6. Matriks Percobaan

Tabel 1. Hasil Analisa Bilangan Penyabunan

No Sampel 

Perbandingan 

Massa Sampel 

(gr) 

Volume 

Titrasi Sampel 

(ml) 

Volume Titrasi 
Blanko 

(ml) 

Bilangan 

Penyabunan 

Tabel 2. Hasil Analisa Asam Lemak Bebas dan Bilangan Asam 

No Sampel 

Perbandingan 

Massa Sampel 

(gr) 

Volume Titrasi 

Sampel 
(ml) 

Kadar Asam 

Lemak Bebas 

(%) 

Bilangan 
Asam 

Tabel 3. Data Perlakuan Analisa 

Perbandingan 

No Mol 

(Minyak:KOH) 

Waktu 

(Menit) 

Suhu 

(oC) 

Kecepatan 

Pengadukan 

(rpm) 

Massa 

Minyak 

(gr) 

Massa KOH 

Tabel 4. Data Hasil Analisa Sabun 

Perbandingan 

No Mol 

(Minyak:KOH) 

Volume 

(ml) 

Densitas 

(gr/ml) 

Viskositas 
pH 

(cP) 
Stabilitas 

Sabun 

Yield 

(%) 
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MODUL 4 

PEMBUATAN KOMPOSIT DENGAN SISTEM TERBUKA 

 
 

I. Tujuan Percobaan 

1. Mengetahui proses pembuatan komposit 

2. Mengetahui sifat-sifat fisik dari komposit berdasarkan standard-standard 

yang ada sehingga dapat diaplikasikan dalam kebutuhan sehari-hari 

 
II. Tinjauan Pustaka 

2.1 Komposit 

Komposit berasal dari kata kerja “to compose“ yang berarti menyusun atau 

menggabung. Jadi secara sederhana bahan komposit berarti bahan gabungan dari 

dua atau lebih bahan yang berlainan yang tersusun dengan fasa matrik dan penguat 

yang dipilih berdasarkan kombinasi sifat mekanik dan fisik masing-masing material 

penyusun untuk menghasilkan material baru dengan sifat yang unik dibandingkan 

sifat material dasar sebelum dicampur dan terjadi ikatan permukaan antara masing- 

masing material penyusun. Pada prinsipnya, komposit dibentuk berdasarkan 

kombinasi antara dua atau lebih material seperti bahan logam, organik ataupun 

nonorganik. Meskipun ada terdapat kombinasi bahan yang tidak terbatas, tetapi 

bentuk konstituen lebih terbatas. Bentuk konstituen yang umum digunakan dalam 

bahan komposit yaitu serat, partikel, laminae (lapisan), serpihan (flakes), pengisi, 

dan matriks. Matriks merupakan konstituen utama yang melindungi dan 

memberikan bentuk pada komposit. Serat, partikel, laminae, serpihan, dan pengisi 

merupakan konstituen struktural. Hal ini berarti bahwa mereka menentukan struktur 

internal dari komposit. Secara umum, meskipun tidak selalu konstituen struktural 

dianggap sebagai fasa tambahan. 

Jenis komposit yang paling umum dijumpai adalah jenis dimana konstituen 

struktural dikelilingi dalam matriks, tetapi ada banyak komposit juga yang tidak 

memiliki matriks dan tersusun dari satu atau lebih bentuk konstituen yang 

merupakan gabungan dua atau lebih bahan. Sebagai contoh istilah sandwich dan 

laminates merupakan susunan dari beberapa lapis yang bila digabung akan 

memberikan bentuk komposit. Banyak barang tenunan tidak memiliki matriks 
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konstituen tetapi terdiri dari serat dengan sejumlah komposisi dengan atau tanpa 

ikatan fasa. 

Pada umumnya konsep material komposit yang dibuat berdasarkan matriksnya 

dapat dibagi kedalam tiga kelompok utama : 

1. Komposit matrik logam (Metal Matrix Composites/MMC), 

Komposit matrik logam (Metal Matrix Composites) ditemukan berkembang 

pada industri otomotif, Metal Matrix Composites adalah salah satu jenis komposit 

yang memiliki matrik logam. Bahan ini menggunakan suatu logam seperti 

aluminium sebagai matrik dan penguatnya dengan serat seperti silikon karbida . 

Material MMC mulai dikembangkan sejak tahun 1996. Pada mulanya yang diteliti 

adalah continous filamen MMC yang digunakan dalam aplikasi aerospace. Contoh 

: alumunium, titanium, magnesium. 

Kelebihan MMC dibandingkan dengan komposit polimer yaitu : 

a. Transfer tegangan dan regangan yang baik. 

b. Ketahanan terhadap suhu tinggi 

c. Tidak menyerap kelembapan. 

d. Tidak mudah terbakar. 

e. Kekuatan tekan dan geser yang baik. 

f. Ketahanan aus dan muai termal yang lebih baik 

Kekurangan MMC : 

a. Biayanya mahal 

b. Standarisasi material dan proses yang sedikit 

c. Mempunyai keuletan yang tinggi 

d. Mempunyai titik lebur yang rendah 

e. Mempunyai densitas yang rendah 

 
 

2. Komposit matrik keramik (Ceramic Matrix Composites/CMC) 

Komposit matrik keramik (ceramic matrix composites) digunakan pada 

lingkungan bertemperatur sangat tinggi, CMC merupakan material 2 fasa dengan 1 

fasa berfungsi sebagai penguat dan 1 fasa sebagai matrik, dimana matriksnya 

terbuat dari keramik. Bahan ini menggunakan keramik sebagai matrik dan diperkuat 
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dengan serat pendek, atau serabut-serabut (whiskers) dimana terbuat dari silikon 

karbida atau boron nitrida. Matrik yang sering digunakan pada CMC adalah : 

a. Gelas anorganic. 

b. Keramik gelas 

c. Alumina 

d. Silikon Nitrida 

Keuntungan dari CMC : 

a. Dimensinya stabil bahkan lebih stabil daripada logam 

b. Sangat tanggung , bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron 

c. Mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus 

d. Unsur kimianya stabil pada temperature tinggi 

e. Tahan pada temperatur tinggi 

f. Kekuatan & ketangguhan tinggi, dan ketahanan korosi 

Kerugian dari CMC : 

a. Sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar 

b. Relatif mahal dan non-cot effective 

c. Hanya untuk aplikasi tertentu 

 
 

3. Komposit matrik polimer (polymer matrix composites/PMC) 

Komposit ini menggunakan bahan polimer sebagai matriknya. Secara umum, 

sifat-sifat komposit polimer ditentukan oleh sifat-sifat penguat. Sifat-sifat 

polimer,rasio penguat terhadap polimer dalam komposit (fraksi volume penguat), 

geometri dan orientasi penguat pada komposit. Apapun komposit polimer yang 

digunakan dalam bahan komposit akan memerlukan sifat-sifat berikut: 

a. Sifat-sifat mekanis yang bagus 

b. Sifat-sifat daya rekat yang bagus 

c. Sifat-sifat ketangguhan yang bagus 

d. Ketahanan terhadap degradasi lingkungan bagus sifat-sifat mekanis yang bagus. 

Komposit matriks polimer merupakan komposit yang paling sering digunakan 

karena komposit polimer memiliki beberapa keunggulan yaitu biaya pembuatan 

lebih rendah, ketangguhan baik, tahan simpan, siklus pabrikasi dapat 

dipersingkat, kemampuan mengikuti bentuk, lebih ringan. 
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FIBER 
PARTICULATE 

COMPOSITE 
LAMINAR 

Berdasarkan sifat penguatannya, maka komposit dibagi menjadi dua, yaitu: 

• Komposit Isotropik 

Komposit isotropik adalah komposit yang penguatannya memberikan 

penguatan yang sama untuk berbagai arah (dalam arah transversal maupun 

longitudinal) sehingga segala pengaruh tegangan atau regangan dari luar akan 

mempunyai nilai penguatan yang sama. 

• Komposit Anisotropik 

Komposit anisotropik adalah komposit yang matriksnya memberikan 

penguatan tidak sama terhadap arah yang berbeda, misalnya nilai penguatan untuk 

arah transversal tidak sama dengan penguatan arah longitudinal. 

Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan bahan komposit. Klasifikasi 

yang disebutkan di sini yaitu berdasarkan bentuk konstituen struktural. Hal ini 

memberikan pembagian lima kelas dari komposit, yaitu: 

1. Komposit serat (fiber composite), terdiri dari serat dengan atau tanpa matriks. 

2. Komposit serpihan (flake composite), terdiri dari serpihan datar dengan atau 

tanpa matriks. 

3. Komposit partikulat (particulate composite), terdiri dari partikel dengan atau 

tanpa matriks. 

4. Komposit berpengisi (skeletal) (filled composite), terdiri dari matriks skeletal 

kontinu yang diisi dengan material kedua. 

5. Komposit laminar (laminar composite), terdiri dari lapisan konstituen 

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kelas komposit 
 

FLAKE 

COMPOSITE 

FILLED 

COMPOSITE 
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2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sifat Mekanik Komposit 

Secara umum terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi sifat mekanik 

komposit yaitu : 

a. Keadaan pemprosesan 

b. Kesan mikrostrukur. 

Tiga parameter yang penting pada keadaan pemprosesan yaitu suhu, waktu dan 

tekanan. Ketiga-tiga parameter ini sangat perlu untuk mencapai titik yang optimum 

agar peleburan polimer memiliki sifat keliatan dan aliran yang sempurna untuk 

membasahkan fasa matriks agar pemindahan tegasan dari fasa matriks ke fasa 

penguat (pengisi) juga berjalan sempurna. Tekanan pemprosesan yang digunakan 

juga harus sesuai untuk memastikan ruang-ruang udara atau cacat mikro yang 

terbentuk kecil terutama apabila menggunakan matriks termoset yang akan 

membebaskan bahan penguap sewaktu proses pematangan dan juga apabila 

menggunakan berbagai pengisi yang bersifat higroskopis. 

Sebenarnya kesan mikrostruktur pada komposit yang dihasilkan mempunyai 

hubungan yang erat dengan keadaan pemprosesan. Dimana pemilihan suhu dan 

tekanan yang digunakan akan mempengaruhi taburan orientasi dan taburan panjang 

fasa penguat khususnya pengisi alamiah ataupun sintetik. Sebagai contoh, suhu 

yang digunakann akan mempengaruhi kelikatan leburan matriks polimer dan 

menyebabkan serat patah. Tekanan yang tinggi juga akan meyebabkan serat patah 

tetapi akan menghasilkan orientasi yang tinggi. 

Selain keadaan pemprosesan dan mirostruktur, sifat matriks dan fasa pemguat 

(pengisi) yang digunakan juga mempengaruhi sifat mekanik komposit yang 

dihasilkan. Sebagai contoh, matriks termoset mempunyai kekuatan yang lebih baik 

dibandingkan termoplastik ataupun elastomer termoplastik. Begitu juga apabila 

menggunakan serat kevlar yang lebih liat dibandingkan dengan serat kaca ataupun 

serat alamiah. Faktor lain yang juga sangat penting yaitu geometri pengisi atau serat 

yaitu perbandingan antara panjang serat dengan diameter serat dan volume pengisi. 

Umumnya semakin kecil ukuran partikel pengisi atau semakin tinggi perbandingan 

aspek geometri maka semakin bagus pengisi tersebut maka akan meningkatkan sifat 

mekanik komposit yang dihasilkan. 
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Selain itu, pengolahan kimia yang dilakukan baik untuk fasa matriks maupun 

fasa penguat atau kedua-duanya maka akan meningkatkan keserasian antara kedua 

fasa melalui peningkatan kekuatan antara muka dan seterusnya akan meningkatkan 

sifat mekanik komposit yang dihasilkan. 

 
2.3 Metoda Pembuatan Komposit 

Salah satu metoda penyediaan komposit yaitu metoda hand lay-up merupakan 

metoda yang digunakan untuk mencetak bahan polimer termoset yang mengalami 

pengeringan (curing) pada suhu ruangan. Reaksi kimia pada resin polimer diawali 

dengan adanya penambahan katalis yang mengakibatkan resin mengeras. Dalam 

pencetakan, sebuah cetakan terbuka (open mold) digunakan. Untuk mendapatkan 

permukaan yang baik, maka terlebih dahulu disemprotkan sebuah pigmen gel coat 

pada permukaan cetakan. Resin dan pengisi kemudian ditempatkan di cetakan. 

Udara yang masih ada dihilangkan dengan menggunakan kuas, roller, ataupun 

brush dabbing. Lapisan pengisi dan resin ditambahkan dengan tujuan untuk 

penebalan kemudian ke dalamnya ditambahkan katalis atau akselerator yang akan 

mengeringkan resin tanpa perlu adanya penambahan panas. Oleh karena itu, proses 

curing pada metoda hand lay-up dikatakan berlangsung pada suhu ruangan. Metoda 

hand lay up sangat cocok digunakan untuk keperluan produksi yang rendah karena 

menggunakan peralatan dan biaya yang tidak begitu besar 

 

Gambar untuk Metode Hand-layup 
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2.4 Pengujian dan Karakterisasi Bahan Komposit : 

Adapun beberapa analisa untuk karakterisasi bahan komposit antara lain : 

1. Analisa penyerapan air 

Penyerapan air (water-absorption) dalam komposit merupakan kemampuan 

komposit dalam menyerap uap air dalam waktu tertentu. Penyerapan air pada 

komposit  merupakan salah satu masalah terutama dalam penggunaan komposit   

di luar ruangan. Semua komposit polimer akan menyerap air  jika  berada  di  

udara lembab atau ketika polimer tersebut dicelupkan di dalam air. Penyerapan  

air pada komposit berpenguat serat alami memiliki beberapa pengaruh yang 

merugikan dalam sifatnya dan mempengaruhi kemampuannya dalam jangka 

waktu yang lama juga penurunan secara perlahan dari ikatan interface komposit 

serta menurunkan sifat mekanis komposit seperti kekuatan tariknya. Penurunan 

ikatan antarmuka komposit menyebabkan penurunan sifat mekanis komposit 

tersebut. Karena itu, pengaruh dari penyerapan air sangat vital untuk penggunaan 

komposit berpenguat serat alami di lingkungan terbuka. 

Disiapkan spesimen uji dengan ukuran sesuai standar, dilakukan perendaman 

dalam air pada suhu ruangan, dan setiap 2 jam ditimbang hingga bahan komposit 

tidak lagi menyerap air (jenuh). Setiap rentang waktu pencelupan, maka sampel 

diambil dan dibersihkan dengan kertas tisu untuk menyerap air. Sampel kemudian 

ditimbang dan dihitung dengan persamaan: 

Wg = 
We − Wo 

x 100% 
Wo 

Dimana : 

Wg = Persentase pertambahan berat komposit 

We = Berat komposit setelah perendaman 

Wo = Berat komposit sebelum perendaman 

 
 

2. Analisa kerapatan 

Kerapatan merupakan ukuran kepadatan dari suatu material. Ada dua macam 

densitas yaitu : Bulk Density dan True Density. Bulk density adalah densitas dari 

suatu sampel yang berdasarkan volume bulk atu volume sampel yang termasuk 

dengan pori – pori atau rongga yang ada pada sampel tersebut. Pengukuran bulk 
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density untuk bentuk yang tidak beraturan dapat ditentukan dengan Metode 

Archimedes yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. 

Berat (gram) 
Kerapatan = 

Volume (cm3)
 

 
3. Analisa kadar air 

Disiapkan spesimen uji dengan ukuran sesuai standar dan ditimbang untuk 

mendapatkan berat awal (BA), kemudian dioven pada suhu 103±2˚C selama 24 jam 

kemudian didiamkan sampai mencapai suhu kamar dan ditimbang. Selanjutnya 

dimasukkan ke dalam oven kembali selama ± 3 jam, kemudian didiamkan kembali 

sampai mencapai suhu kamar dan ditimbang. Tahap ini dilakukan sampai mencapai 

berat konstan, yaitu perbedaan hasil penimbangan terakhir dan sebelumnya 

maksimum 1%. Nilai kadar air dihitung dengan rumus : 

BA − BKO 
Kadar air (%) = 

BKO 
× 100 

Keterangan: 

BA = Berat awal (kering udara) 

BKO = Berat kering oven 

 
4. Analisa pengembangan tebal 

Disiapkan spesimen uji dengan ukuran sesuai standar, direndam dalam air 

dingin selama 24 jam. Selanjutnyan bahan uji diukur tebalnya. Perhitungan sampel 

uji melalui pengukuran tebal sebelum perendaman air (t1) dan tebal setelah 

perendaman selama 24 jam(t2). Rumus untuk menghitung pengembangan tebal : 

 

 
 

Keterangan : 

PT = Pengembangan tebal (%) 

 

Pt = 
t2 − t1 

t1 
× 100 % 

t1 = Tebal bahan uji sebelum perendaman (cm) 

t2 = Tebal bahan uji setelah perendaman (cm) 
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III. Metodologi Percobaan 

3.1 Bahan dan Peralatan Percobaan 

Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan ini antara lain : 

1. Resin 

2. Pengisi 

3. Lilin 

4. Cetakan malam 

5. Pelicin 

6. Alas Kaca 

7. Mika 

8. Alat Kikir 

9. Neraca Elektrik 

10. Oven 

 
 

3.2 Prosedur Percobaan Penyediaan Komposit 

Komposit dapat dibuat dengan prosedur sebagai berikut 

1. Disiapkan matriks untuk komposit berupa resin 

2. Ditambahkan pengisi komposit dalam resin matriks tersebut 

3. Campuran diaduk hingga merata 

4. Alas cetakan kaca terlebih dahulu diberikan bahan pelicin agar resin tidak 

melekat pada cetakan. 

5. Dituangkan campuran bahan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan dari 

malam (lilin mainan) dan kaca yang telah dibentuk sesuai dengan jenis 

pengujian yang dilakukan. 

6. Ratakan permukaan campuran pada cetakan dan ditunggu hingga kering. 

7. Komposit yang sudah kering dilepas dari cetakan kemudian bagian 

dihaluskan bagian-bagian permukaannya dengan alat kikir dan amplas. 

8. Dilakukan pengujian terhadap komposit yaitu uji kadar air, uji kerapatan, 

uji penyerapan air, dan uji pengembangan tebal berdasarkan pengaruh 

variasi yang telah ditentukan. 
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