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ABSTRAK 
 

Triyanto, Agus. 2013. Peningkatan Kualitas Minyak Goreng Bekas Menggunakan 

Arang Ampas Tebu Teraktivasi dan Penetralan dengan NaHSO3.Tugas Akhir II, 

Jurusan Kimia Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Ir. Winarni P., M.Si, II. Drs. 

Eko Budi Susatyo, M.Si. 

 

Kata Kunci: Ampas tebu, pemucatan, minyak goreng bekas, NaHSO3 

 

 Minyak goreng yang telah digunakan untuk menggoreng akan mengalami 

kerusakan, karena adanya proses hidrolisis, polimerisasi dan oksidasi yang 

menghasilkan senyawa-senyawa alkohol, asam-asam lemak bebas, peroksida, 

aldehid dan keton. Adanya senyawa ini menyebabkan rupa bahan yang kurang 

menarik dan cita rasa yang tidak enak, serta kerusakan sebagian vitamin dan asam 

lemak esensial yang terdapat dalam minyak. Kerusakan minyak ini apabila 

dikonsumsi akan dapat menyebabkan diare, pengendapan lemak dalam pembuluh 

darah, kanker dan menurunnya nilai cerna lemak. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas arang ampas tebu yang 

diaktivkan dengan larutan asam sulfat (H2SO4) dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas minyak goreng bekas. Penelitian ini menggunakan minyak 

goreng bekas sebagai sampel. Minyak goreng bekas dipucatkan dengan arang 

ampas tebu yang telah diaktivasi secara kimia yaitu pengaktivan  dengan larutan 

asam sulfat (H2SO4). Penelitian dilakukan dengan variasi konsentrasi H2SO4 0,5; 

1; 1,5 ; 2; dan 2,5M sebagai aktivator arang ampas tebu dan variasi perlakuan 

waktu 20; 30; 40; 50; 60 dan 70 menit sebelum pemucatan minyak goreng bekas, 

serta penambahan NaHSO3 sebagai penetralan dengan variasi konsentrasi 0; 1,5; 

2; 2,5; dan 3%. Parameter yang ditentukan adalah bilangan asam, bilangan 

peroksida, bilangan iod, warna dan kadar air. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kondisi optimum didapatkan pada konsentrasi aktivator H2SO4 1,5M 

dengan waktu kontak maksimal minyak 60 menit, dengan massa arang aktif 1 

gram. Dimana mampu menurunkan angka asam dari 0,6994 menjadi 0,3952 mg 

KOH/g, angka peroksida dari dari 12,2187 menjadi 6,4295 meq/Kg, 

meningkatkan angka iod dari 19,5275 menjadi 25,225 meq/kg minyak. Kondisi 

optimum adsorbsi air adalah pada konsentrasi aktivator H2SO4 1,5M dimana 

mampu menurunkan kadar air dari 0,2054 menjadi 0,0986. Dari hasil penelitian 

dapat simpulkan bahwa penggunaan arang ampas tebu yang diaktivasi dengan 

H2SO4 untuk meningkatkan kualitas minyak goreng bekas kurang efektif karena 

tidak dapat memenuhi standar mutu minyak goreng menurut SNI. 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai 

bahan pengolahan bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai media 

penggorengan sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. Minyak 

dapat bersumber dari tanaman, misalnya minyak zaitun, minyak jagung, minyak 

kelapa, minyak kelapa sawit, dan minyak biji bunga matahari. Minyak juga dapat 

bersumber dari hewan, misalnya ikan sarden, ikan paus dan lain-lain. (Ketaren, 

1986:12). 

Minyak goreng sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Makanan 

yang digoreng biasanya menjadi lebih lezat dan gurih, tanpa tambahan bumbu 

bermacam-macam, dengan demikian, menggoreng adalah cara yang paling 

sederhana untuk memasak (Arini, 1999:2). Dalam proses penggorengan, 

minyak goreng berperan sebagai media untuk perpindahan panas yang cepat 

dan merata pada permukaan bahan yang digoreng (Maskan dan Bagci, 2003:1). 

 Penggunaan minyak goreng secara kontinyu dan berulang-ulang pada 

suhu tinggi (160-180 °C) disertai adanya kontak dengan udara dan air pada 

proses penggorengan akan mengakibatkan terjadinya reaksi degradasi 

(hidrolisis, polimerasi dan oksidasi) yang komplek dalam minyak dan 

menghasilkan berbagai senyawa hasil reaksi. Minyak goreng juga mengalami 



 

 

 

2 

perubahan warna dari kuning menjadi warna kehitaman. Reaksi degradasi ini 

menurunkan kualitas minyak dan akhirnya minyak tidak dapat dipakai lagi dan 

harus dibuang (Maskan dan Bagci, 2003:2). Produk reaksi degradasi yang 

terdapat dalam minyak ini juga akan menurunkan kualitas bahan pangan yang 

digoreng dan menimbulkan pengaruh buruk bagi kesehatan (Lee, et.al, 2002:2). 

 Walaupun menimbulkan dampak yang negatif, penggunaan jelantah, 

atau minyak goreng yang telah digunakan lebih dari sekali untuk menggoreng 

(minyak goreng bekas), adalah hal yang biasa di masyarakat. Sebagian orang 

berpendapat makanan yang dicampur jelantah lebih sedap. Sebagian lagi 

karena lemahnya ekonomi, apalagi masa-masa krisis seperti sekarang ini. 

Upaya untuk menghasilkan bahan pangan yang berkualitas serta 

pertimbangan dari segi ekonomi, memacu minat penelitian untuk pemurnian 

minyak goreng bekas agar minyak dapat dipakai kembali tanpa mengurangi 

kualitas bahan yang digoreng. Pemurnian minyak goreng bekas merupakan 

pemisahan produk reaksi degradasi (air, peroksida, asam lemak bebas, aldehid 

dan keton) dari minyak. Beberapa cara dapat dilakukan untuk pemurnian minyak 

goreng bekas, yaitu proses pemisahan dengan membran (Miyagi, et.al, 2001:2), 

ekstraksi menggunakan fluida superkritis, dan pemurnian dengan menggunakan 

berbagai jenis adsorben (Maskan dan Bagci 2003; Lin, et.al, 1998). Proses 

pemurnian dengan membran atau ekstraksi menggunakan fluida superkritis 

membutuhkan investasi dan biaya operasional yang relatif lebih tinggi daripada 

proses adsorpsi menggunakan adsorben. Pemurnian minyak goreng bekas dengan 
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adsorben merupakan proses yang sederhana dan efisien (Maskan dan Bagci, 

2003:2). 

Penggunaan adsorben merupakan metode alternatif dalam pemurnian 

minyak goreng bekas. Metode ini efektif dan murah karena dapat 

memanfaatkan produk samping atau limbah pertanian. Beberapa produk 

samping pertanian yang berpotensi sebagai adsorben, yaitu tongkol jagung, 

kulit padi, kulit kedelai, biji kapas, jerami, ampas tebu, serta kulit kacang tanah 

(Marshall dan Mitchel, 1996:1).  

Salah satu limbah pertanian yang cukup banyak adalah ampas tebu. 

Ampas tebu yang dihasilkan dari pabrik gula selama proses produksi, yaitu 

sebesar 90%, sedangkan gula yang dimanfaatkan hanya 5%, dan sisanya berupa 

tetes tebu dan air (Witono 2003:11). Ampas tebu yang digunakan sebagai 

adsorben mengandung serat yang terdiri atas lignin 19,7%, pentosan 27,5% dan 

selulosa 50-60%. Di Indonesia, perkebunan tebu menempati luas areal 232 ribu 

hektar, yang tersebar diantaranya berada di Medan, Lampung, Semarang, Solo, 

dan Makasar, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 

2006, perkebunan tebu menempati luas areal 12024,31 hektar, dengan produksi 

tebu mencapai 64169,06 ton (Diapati, 2009:10). Penggunaan arang ampas tebu 

sebagai adsorben diharapkan dapat menjadi nilai tambah serta meningkatkan 

daya dukungnya terhadap lingkungan dalam pemurnian minyak goreng bekas. 

Untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi adsorpsi dari adsorben, 

maka perlu dilakukan modifikasi atau pengaktifan adsorben. Aktifasi adalah 

perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan 
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cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul permukaan 

sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika atau kimia, yaitu luas 

permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. 

Aktivasi dibagi menjadi dua yaitu aktivasi fisika dan aktivasi kimia. 

Aktivasi fisika dapat didefinisikan sebagai proses memperluas pori dari arang 

aktif dengan bantuan panas, uap dan gas CO2. Sedangkan aktivasi kimia 

merupakan aktivasi dengan pemakaian bahan kimia yang dinamakan aktivator. 

Aktivator yang sering digunakan adalah hidroksida logam alkali, klorida, 

sulfat, fosfat dari logam alkali tanah, asam-asam anorganik seperti asam sulfat 

(H2SO4). 

Natrium bisulfit (NaHSO3) merupakan agen pereduksi yang kuat yang 

biasa digunakan sebagai agen pereduksi dalam sintesis organik khususnya dalam 

prosedur pemurnian. Diharapkan dengan penambahan natrium bisulfit akan dapat 

memaksimalkan penurunan hasil degradasi minyak berupa peroksida, asam 

lemak bebas (FFA) (http://en.wikipedia.org/wiki/natrium bisulfit). 

1.2  Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Berapakah jumlah penurunan (∆) angka asam minyak goreng bekas setelah 

diberikan perlakuan dengan arang ampas tebu? 

b. Berapakah jumlah penurunan (∆) angka peroksida minyak goreng bekas 

setelah diberikan perlakuan dengan arang ampas tebu? 

c. Berapakah jumlah kenaikan (∆) angka iod minyak goreng bekas setelah 

diberikan perlakuan dengan arang ampas tebu? 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reducing_agent&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjyqHKVdZAbnozC85AIuIprvATRhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_synthesis&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjLAJNegYjSWs22hpGdwJhx9YInqQ
http://en.wikipedia.org/wiki/natrium
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d. Berapakah jumlah penurunan (∆) kadar air minyak goreng bekas setelah 

diberikan perlakuan dengan arang ampas tebu 

1.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menentukan jumlah angka asam minyak goreng bekas setelah diberikan 

perlakuan dengan arang ampas tebu teraktivasi H2SO4. 

b. Menentukan jumlah angka peroksida minyak goreng bekas setelah diberikan 

perlakuan dengan arang ampas tebu teraktivasi H2SO4. 

c. Menentukan jumlah angka iod minyak goreng bekas setelah diberikan 

perlakuan dengan arang ampas tebu teraktivasi H2SO4. 

d. Menentukan jumlah kadar air minyak goreng bekas setelah diberikan 

perlakuan dengan arang ampas tebu teraktivasi H2SO4. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam 

yang berupa ampas tebu. 

b. Menginformasikan tentang efektivitas arang ampas tebu yang diaktivasi 

dengan larutan asam sulfat (H2SO4) yang dilanjutkan dengan penetralan 

larutan NaHSO3 dalam meningkatkan mutu minyak goreng bekas. 

c. Meningkatkan mutu minyak goreng bekas sehingga aman dikonsumsi 

kembali dan dapat dijadikan bahan baku serta  bahan penunjang pada 

kegiatan industri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tebu 

Tebu merupakan keluarga rumput-rumputan yang berkembang biak di 

daerah beriklim udara sedang sampai panas. Tebu hidup pada daerah yang 

mempunyai ketinggian tanah 1 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Di 

Indonesia terdapat beberapa jenis tebu yang memiliki ukuran batang serta warna 

yang berlainan. Tebu termasuk tumbuhan berbiji tunggal. Tinggi tumbuhan tebu 

berkisar 2-4 meter. Batang pohon tebu terdiri dari banyak ruas yang setiap 

ruasnya dibatasi oleh buku-buku sebagai tempat duduknya daun. Bentuk daun 

tebu berwujud belaian dengan pelepah (Gambar 1). Panjang daun dapat mencapai 

panjang 1-2 meter dan lebar 4-8 centimeter dengan permukaan kasar dan 

berbulu. Bunga tebu berupa bunga majemuk sedang akarnya berbentuk serabut 

(Wardiyono 2008:6). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tanaman tebu.( http://en.wikipedia.org/wiki/tebu) 
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Produk utama dari tebu adalah sukrosa. Akan tetapi, kandungan sukrosa 

pada tebu hanya sekitar 5-10%, sedangkan sisanya adalah ampas tebu sekitar 

90%, tetes tebu dan air. Ampas tebu yang digunakan sebagai adsorben 

mengandung serat yang terdiri atas lignin 19.7%, pentosan 27.5%, dan selulosa 

50-60% (Syukur 2006:11). Ampas tebu umumnya digunakan sebagai bahan 

bakar untuk menghasilkan energi yang diperlukan pada pembuatan gula. Selain 

itu, ampas tebu dapat juga digunakan sebagai pakan ternak, bahan baku serat, 

papan, plastik, dan kertas (Witono, 2003:11). Ampas tebu juga dapat 

dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat seperti seng, kadmium, tembaga, dan 

timbal dengan efisiensi adsorpsi berturut-turut sebesar 90, 70, 55, dan 80% (Kaur 

et.al, 2008). 

2.2  Arang Aktif 

Arang aktif (karbon aktif) digunakan untuk berbagai tujuan. Sebagai 

penghilang warna, karbon aktif yang memiliki luas permukaan yang sangat besar, 

demikian pula volume porinya, jauh lebih efisien dari pada arang tanpa aktivasi, 

dan ada 40 kali lebih efisien dibandingkan dengan jelaga tulang. Luas permukaan 

spesifiknya berkisar antara 300 sampai 2500 m
2
/g. kuantitas yang diserap oleh 

karbon aktif sangat besar, dan uap seperti uap bensin, benzene, dan karbon 

tetraklorida yang diserapnya kadang-kadang mencapai seperempat berat bahkan 

sama dengan berat adsorbennya. Bahan-bahan yang diadsorpsi  itu dapat 

dipulihkan dan digunakan kembali. Adsorpsi  merupakan suatu fenomena fisika,  

yang sangat bergantung pada luas permukaan dan volume pori. Struktur pori itu 

menyebabkan ukuran molekul yang dapat diadsorpsi itu terbatas, sedangkan bila 
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ukuran partikelnya tidak menjadi masalah, kuantitas bahan yang diserap dibatasi 

oleh luas permukaan adsorben. 

Penggunaan karbon aktif terutama adalah untuk pemurnian larutan, 

misalnya pembersihan larutan gula tebu, gula bit dan gula jagung, dan untuk 

menghilangkan rasa dan bau air minuman, minyak nabati dan lemak hewani,  

minuman alkohol,  bahan kimia, dan bahan obat-obatan (Austin, 1996:87). 

2.3  Asam Sulfat (H2SO4) 

Asam sulfat (H2SO4) adalah cairan yang tidak berwarna dan bersifat 

higroskopis, dengan berat jenis 1,838 g/mL. Asam pekatnya yang murni 

mempunyai titik didih sekitar 338
o
C dan kadarnya sekitar 98%. Cairan ini dapat 

bercampur dengan air dalam suatu perbandingan dengan melepaskan panas yang 

banyak sehingga ketika mencampurkan keduanya, H2SO4 harus selalu dituang 

dalam aliran tipis ke dalam air (Vogel, 1990: 369). H2SO4 juga berperan sebagai 

oksidator sehingga lebih mampu melarutkan senyawa organik atau komponen lain 

yang terkandung dalam arang ampas tebu. 

2.4  Adsorpsi 

Adsorpsi merupakan gejala pengumpulan molekul-molekul suatu zat pada 

permukaan zat lain akibat ketidakseimbangan gaya-gaya pada permukaan zat 

tersebut (Atkins, 1999:75). Adsorpsi merupakan proses akumulasi substansi 

adsorbat pada permukaan adsorben yang disebabkan oleh gaya tarik antar molekul 

atau interaksi kimia atau suatu akibat dari medan gaya pada permukaan padatan 

adsorben yang menarik molekul-molekul gas/uap atau cairan.   
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Adsorpsi yang terjadi pada permukaan zat padat disebabkan oleh adanya 

gaya tarik antar atom atau molekul pada permukaan zat padat. Energi potensial 

permukaan dari molekul turun dengan mendekatnya molekul ke permukaan. 

Molekul teradsorpsi dapat dianggap membentuk fasa dua dimensi dan biasa 

terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. 

Pada umumnya adsorpsi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu adsorpsi 

fisika dan adsorpsi kimia. Dalam adsorpsi kimia, molekul adsorbat dan adsorben 

membentuk sistem homogen, sedangkan dalam adsorpsi fisika, adsorbat dan 

adsorben dapat dianggap sebagai dua sistem individu. Adsorpsi fisika dan 

adsorpsi kimia dibedakan oleh besarnya energi adsorpsi, reversibilitas, dan 

ketebalan lapis adsorben. Adsorpsi fisika memiliki energi adsorpsi yang kecil 

(<20 kJ/mol), sedangkan adsorpsi kimia memiliki energi adsorpsi yang lebih 

tinggi (>20 kJ/mol). Adsorpsi fisika terjadi karena adanya gaya van der waals. 

Adsorpsi kimia melibatkan ikatan koordinasi sebagai hasil penggunaan bersama 

pasangan elektron oleh padatan adsorben dan adsorbat. Jika adsorbat berupa 

kation logam maka dapat dinyatakan sebagai asam Lewis dan gugus-gugus 

fungsional pada adsorben sebagai basa Lewis (Bahl et.al, 2004:55). 

Adsorpsi terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya 

elektrostatis atau gaya tarik antar molekul pada permukaan zat padat. Adsorpsi zat 

dari larutan, mirip dengan adsorpsi gas oleh zat padat. Adsorpsi bersifat selektif, 

artinya yang dapat diadsorpsi hanya zat terlarut atau pelarut saja. Bila dalam 

larutan ada dua zat atau lebih, zat yang satu akan diserap lebih kuat dari yang lain. 

Molekul yang teradsorpsi dapat dianggap membentuk fasa dua dimensi dan 
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terakumulasi pada permukaan. Pada adsorpsi padat-cair, mekanisme adsorpsi 

bergantung pada faktor-faktor seperti gaya interaksi antara molekul adsorbat 

dengan permukaan, gaya interaksi antara molekul pelarut dengan permukaan 

adsorben, dan gaya interaksi antara molekul dari komponen larutan dengan 

lapisan permukaan adsorben dan pori-porinya. Kecepatan adsorpsi sangat di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain konsentrasi, luas permukaan, suhu, 

ukuran partikel,  pH dan waktu kontak (Oscik dalam Wibowo 2009:7). 

2.5  Natrium Bisulfit (NaHSO3) 

Natrium bisulfit (natrium hidrogen sulfit) adalah senyawa kimia dengan 

rumus kimia NaHSO3. Natrium bisulfit adalah bahan aditif makanan dengan 

nomor E E222. Natrium bisulfit dapat dibuat dengan gelembung belerang 

dioksida dalam larutan natrium karbonat dalam air. Natrium bisulfit biasanya 

dijual sebagai larutan 38% atau 43%. Dalam pengalengan buah, natrium bisulfit 

digunakan untuk mencegah kematangan (yang disebabkan oleh oksidasi) dan 

untuk membunuh mikroba. Pada pembuatan anggur, natrium bisulfit melepaskan 

gas belerang dioksida ketika ditambahkan ke air atau produk yang mengandung 

air. Belerang dioksida membunuh ragi, jamur, dan bakteri dalam jus anggur 

sebelum fermentasi. Ketika tingkat belerang dioksida telah surut (sekitar 24 jam), 

ragi segar ditambahkan untuk fermentasi (http://en.wikipedia.org/wiki/natrium 

bisulfit). 

Natrium bisulfit juga ditambahkan pada sayuran berdaun hijau di tempat 

pembuatan salad dan di tempat lain, untuk menjaga kesegaran sayuran. Dalam 

konsentrasi yang cukup tinggi kadang-kadang menyebabkan reaksi alergi parah. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/E_number&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgTKp1Fz7XnaE9SxCjHW_NXep1boQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh5mahccgLe5wC-608MgVxp8zOPFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh5mahccgLe5wC-608MgVxp8zOPFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh5mahccgLe5wC-608MgVxp8zOPFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_carbonate&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgIQ8kW1Jrki8kP_dIIEj_rmMmDdg
http://en.wikipedia.org/wiki/natrium
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Pada 1980-an, natrium bisulfit dilarang digunakan pada buah-buahan dan sayuran 

mentah di Amerika Serikat setelah kematian dari 13 orang yang tidak sadar 

setelah mengkonsumsi sayur dan buah yang diproduksi dengan NaHSO3 dengan 

jumlah zat berlebihan. Penggunaan utama dari natrium bisulfit adalah sebagai 

agen pereduksi dalam sintesis organik khususnya dalam prosedur pemurnian 

(http://en.wikipedia.org/wiki/natrium bisulfit). 

2.6  Minyak dan Lemak 

Minyak dan lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh manusia. Selain itu minyak dan lemak juga merupakan sumber 

energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karboirat dan protein. Satu gram 

minyak atau lemak dapat menghasilkan 9kkal, sedangkan karbohidrat dan protein 

hanya menghasilkan 4kkal/gram. Minyak atau lemak, khususnya minyak nabati, 

mengandung asam-asam lemak essensial seperti asam linoleat, linolenat, dan 

arakidonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat 

penumpukan kolesterol. Minyak dan lemak juga berfungsi  sebagai sumber pelarut 

bagi vitamin-vitamin A, D, E, dan K. Minyak dan lemak terdapat pada hampir 

semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda (Winarno, 1997:84). 

Minyak dan lemak sering kali ditambahkan dengan sengaja ke bahan 

makanan dengan berbagai tujuan. Dalam pengolahan bahan pangan, minyak dan 

lemak berfungsi sebagai media penghantar panas, seperti minyak goreng, 

shortening (mentega putih), lemak (gajih), mentega, dan margarin. Di samping 

itu, penambahan lemak dimaksudkan juga untuk menambah kalori serta 

memperbaki tekstur dan cita rasa bahan pangan, seperti pada kembang gula, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reducing_agent&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjyqHKVdZAbnozC85AIuIprvATRhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_synthesis&prev=/search%3Fq%3Dnatrium%2Bbisulfit%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D552%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjLAJNegYjSWs22hpGdwJhx9YInqQ
http://en.wikipedia.org/wiki/natrium
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penambahan shortening pada pembuatan kue-kue, dan lain-lain. Lemak yang 

ditambahkan ke dalam bahan pangan atau dijadikan bahan pangan membutuhkan 

persyaratan dan sifat-sifat tertentu. Berbagai bahan pangan seperti daging, telur, 

susu, apokat, kacang tanah dan berbagai jenis sayuran yang mengadung minyak 

dan lemak yang biasanya termakan bersama makanan tersebut. Minyak dan lemak 

tersebut dikenal sebagai minyak tersembunyi (invisible fat), sedangkan minyak 

dan lemak yang telah diekstraksi dari ternak atau bahan nabati dan dimurnikan 

dikenal sebagai lemak minyak biasa atau lemak kasat mata (visible fat) (Winarno, 

1997:84). 

Secara umum, lemak diartikan sebagai trigliserida yang dalam kondisi 

suhu ruang berada dalam keadaan padat, sedangkan minyak dalam suhu ruang 

berbentuk cair. Trigliserida merupakan kelompok lipid yang yang terdapat paling 

banyak dalam jaringan hewan dan tanaman. Trigliserida dalam tubuh manusia 

bervariasi tergantung dari tingkat kegemukan seseorang (Herlina dkk, 2000). 

Dalam proses pembentukannya, trigliserida merupakan hasil proses 

kondensasi satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak (umumnya 

ketiga asam lemak berbeda-beda) yang membentuk satu molekul gliserol dan tiga 

molekul air. Reaksi pembentukan trigliserida dapat dilihat pada gambar 2. 

C3H5(OH)3   +   3RCOOH                 C3H5(OOCR)3      +  3H2O  

   gliserol       asam lemak                         trigliserida           air  

 Gambar 2. Pembentukan trigliserida (Herlina dkk, 2002:2) 

Apabila R1 = R2 = R3 maka trigliserida yang terbentuk adalah trigliserida 

sederhana. Apabila minyak atau lemak mengandung gliserida sederhana dalam 
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jumlah yang sedikit atau sama sekali tidak ada, maka hal tersebut akan membuat 

gliserida-gliserida yang menyusun minyak dan lemak menjadi sama, sehingga 

sukar untuk dipisahkan dan baru setelah dilakukan proses hidrolisis pada minyak 

atau lemak tersebut akan dapat dilakukan pemisahan asam-asam lemaknya. 

Pemisahan tersebut tergantung pada dua faktor yaitu kelarutan asam lemak dalam 

air dan kemampuan menguap asam-asam lemak dalam komponen-komponen 

yang sendiri. 

Tabel 1. Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng 

No Kriteria Uji Persyaratan 

1 Warna muda jernih 

2 Kadar air max 0,3% 

3 Asam lemak bebas max 0,3% 

4 Angka peroksida max 2 meg/Kg 

5 Angka iodium 45-46 

Sumber: Dewan Standarisasi Nasional, 1995 

2.7  Asam Lemak 

Asam lemak yang ditemukan di alam dapat dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh berbeda 

dalam jumlah dan posisi ikatan rangkapnya, dan berbeda dengan asam lemak 

jenuh dalam bentuk molekul keseluruhannya. Sebagian besar asam-asam lemak 

tidak jenuh akan rusak dengan bertambahnya umur dan hasil dari akibat kerusakan 

tersebut sebagian besar dapat menguap. Dalam jumlah kecil asam lemak bebas 

mengakibatkan rasa yang tidak lezat, hal ini berlaku pada lemak yang 

mengandung asam lemak tidak dapat menguap, dengan jumlah atom C lebih besar 

dari 14. Asam lemak bebas yang dapat  menguap, dengan jumlah atom karbon C4, 

C6, C8, dan C10 menghasilkan bau tengik dan rasa tidak enak dalam bahan pangan 
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berlemak. Dalam bahan pangan, asam lemak dengan kadar lebih dari 0,2% dari 

berat lemak akan mengakibatkan flavor yang tidak diinginkan dan dapat meracuni 

tubuh (Ketaren, 1986:64). 

2.8  Kerusakan Minyak Goreng 

Kerusakan minyak selama proses menggoreng akan mempengaruhi mutu 

dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat proses 

oksidasi dan polimerasi akan menghasilkan bahan dengan rupa yang kurang 

menarik dan cita rasa yang tidak enak, serta kerusakan sebagian vitamin dan asam 

lemak esensial yang terdapat dalam minyak (Ketaren, 1986:105). 

Kerusakan minyak pada umumnya disebabkan oleh proses hidrolisis, 

polimerisasi dan oksidasi. 

2.8.1 Hidrolisis 

Reaktifitas kimia dari trigliserida dicerminkan oleh reaktifitas ikatan ester 

dan derajat ketidakjenuhan dari rantai hidrokarbon. Ikatan ester dapat mengalami 

hidrolisis dalam suasana asam ataupun basa. Proses hidrolisis merupakan proses 

pemisahan gugus OR dari gugus asil (acyl) dalam molekul ester, sehingga 

terbentuk asam bebas dan alkohol. Reaksi hidrolisis pada minyak dapat dilihat 

pada gambar 3. 

Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut: 

C3H5(OOCR)3   +   3H2O                 C3H5(OH)3   +  3RCOOH 

     trigliserida           air       gliserol       asam lemak 

Gambar 3. Reaksi hidrolisis pada minyak (Herlina dkk, 2002:7) 
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2.8.2 Polimerisasi 

Pembentukan senyawa polimer selama proses menggoreng terjadi 

karena reaksi polimerisasi adisi dari asam lemak tak jenuh. Hal ini terbukti 

dengan terbentuknya bahan menyerupai gummy material yang mengendap 

di dasar tempat penggorengan. Persamaan reaksinya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Reaksi polimerisasi pada minyak (Hart, dkk., 2003: 106). 

2.8.3 Oksidasi 

Mutu minyak dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah 

oksidasi. Timbulnya bau tengik pada minyak dan terjadinya degradasi rasa 

maupun aroma disebabkan oleh otooksida radikal asam lemak tidak jenuh 

dalam lemak. Otooksida dimulai dengan pembentukan radikal-radikal 

bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat reaksi 

seperti cahaya, panas, peroksida lemak atau hidroperoksida, klorofil, 

enzim lipoksidase dan logam-logam berat seperti Cu, Fe, Co, Mn 

(Winarno, 1997: 106). 

Proses oksidasi lemak dan minyak pada prinsipnya merupakan 
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Sisi aktif 

proses yang terjadi di sekitar ikatan rangkap (tidak jenuh) dalam 

molekul gliserida penyusun lemak atau minyak.  

Tahapan reaksinya adalah sebagai berikut:  
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Gambar 5. Reaksi oksidasi pada minyak goreng (Ketaren, 1986:80) 

Dari reaksi ini akan menghasilkan asam lemak bebas, alkohol, aldehid, dan 

keton yang volatil dan menimbulkan bau tengik pada lemak (Winarno, 

1997: 107). 

2.9 Mutu Minyak Goreng 

Kualitas atau mutu minyak goreng secara umum dapat diketahui dari kadar 

air, angka asam, angka iod dan angka peroksida. 
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2.9.1 Kadar Air 

Kadar air adalah jumlah (dalam %) air yang menguap pada 

pemanasan dengan suhu dan waktu tertentu. Jika dalam minyak terdapat 

air maka akan mengakibatkan reaksi hidrolisis yang menyebabkan 

kerusakan minyak. Reaksi hidrolisis akan menyebabkan ketengikan pada 

minyak (Ketaren, 1986:173) 

2.9.2 Angka Asam 

Angka asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas. Angka 

asam dinyatakan sebagai jumlah milligram KOH yang digunakan untuk 

menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau 

lemak (Ketaren, 1986: 45). Kadar asam lemak bebas berhubungan erat 

dengan indeks bias dan titik asap minyak goreng. Dimana dengan 

bertambahnya kadar asam lemak bebas maka indeks bias minyak akan 

meningkat sedangkan titik asap minyak akan menurun (Winarno, 1997:95) 

2.9.3 Angka Iod 

Angka iod merupakan derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusun 

minyak dan lemak. Asam lemak tak jenuh mampu mengikat iod dan 

membentuk senyawaan yang jenuh. Banyaknya iod yang diikat 

menunjukkan banyaknya ikatan rangkap. Angka iod dinyatakan sebagai 

banyaknya gram iod yang diikat oleh 100 gram minyak atau lemak. Salah 

satu penentuan angka iod dapat dilakukan dengan cara Hanus (Sudarmadji, 

dkk., 1997: 86). Derajat ketidakjenuhan berhubungan erat dengan indeks 
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bias minyak. Dimana dengan bertambahnya derajat ketidakjenuhan 

minyak maka indeks bias minyak akan meningkat (Winarno, 1997:95) 

2.9.4 Angka Peroksida 

Angka peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat 

kerusakan minyak atau lemak yang didasarkan pada reaksi antara alkali 

iodida dalam larutan asam dengan ikatan peroksida. Iod yang dibebaskan 

pada reaksi ini kemudian dititrasi dengan larutan Na2S2O3, metode ini 

disebut dengan metode iodometri. Angka peroksida dinyatakan dalam 

molequivalen dari peroksida dalam 1000 gram sampel (Ketaren, 1986:87) 

2.10 Pemurnian Minyak 

Pemurnian merupakan tahap pertama dari proses pemanfaatan 

minyak goreng bekas, baik untuk konsumsi kembali maupun untuk 

digunakan sebagai bahan baku produk. Untuk memperoleh minyak yang 

bermutu baik, lemak dan minyak harus dimurnikan dari bahan-bahan atau 

kotoran yang terdapat di dalamnya. Tujuan utama pemurnian minyak 

goreng adalah menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, warna yang 

tidak disukai dalam minyak dan memperpanjang masa simpan sebelum 

digunakan kembali.  

Pemurnian minyak goreng ini meliputi 4 tahap yaitu: 

1. Penghilangan Bumbu (Despicing) 

Despicing merupakan proses pengendapan dan pemisahan kotoran 

akibat bumbu dan kotoran bahan pangan. Pemisahan ini dilakukan 
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dengan pemanasan uap dan adsorben, kadang-kadang dilakukan 

sentrifuse (Winarno, 1997: 100). 

2. Netralisasi 

Netralisasi merupakan proses untuk memisahkan asam lemak 

bebas dari minyak dengan mereaksikan asam lemak bebas tersebut 

dengan larutan alkali sehingga terbentuk sabun. 

3. Pemucatan (bleaching) 

Bleaching merupakan usaha untuk menghilangkan zat warna yang 

disebabkan oleh degadrasi zat alamiah, pengaruh logam dan proses 

oksidasi. Prinsip proses pemucatan adalah adsorpsi sehingga zat warna 

dan hasil degradasi minyak seperti peroksida akan diadsorpsi oleh 

permukaan adsorben. 

4. Penghilangan bau (deodorisasi) 

Deodorisasi dilakukan dalam botol vakum, kemudian dipanaskan 

dengan mengalirkan uap panas yang akan membawa senyawa volatil 

(Winarno, 1997: 100). Tujuan dari deodorisasi untuk menghilangkan 

zat-zat yang menentukan rasa dan bau tidak enak pada minyak (Wijana, 

dkk., 2005: 5). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1 Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah minyak goreng bekas yang telah 

digunakan lima kali penggorengan dalam jangka waktu tertentu. 

3.1.2 Sampel penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi. 

3.2  Variabel Penelitian 

3.2.1   Variabel bebas 

 Variabel bebas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis 

yaitu: konsentrasi H2SO4 yang digunakan sebagai aktifator arang, massa 

arang aktif, waktu kontak dan konsentrasi larutan NaHSO3 untuk 

penetralan. 

3.2.2  Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah asam lemak bebas 

(FFA), bilangan peroksida, angka iod,kadar air dan warna minyak 

goreng bekas setelah diadsorpsi. 

3.2.3  Variabel terkendali 

Variabel terkendali adalah variabel yang nilainya tetap. Variabel 

terkendali yaitu suhu, volume, dan kecepatan pengadukan. 
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3.3  Rancangan Penelitian 

3.3.1 Alat dan Bahan  

3.3.1.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Labu takar, beaker 

glass,  erlenmeyer, erlenmeyer bertutup, gelas ukur, pipet tetes, pipet volume, 

corong, neraca digital, pengaduk magnet, buret, mortal, palu, kertas saring, 

kertas pH universal, sentrifuse, corong, termometer, buret, desikator, 

spektrofotometer  UV-Vis 1240 Shimadzu, dan FT-IR merk Shimadzu. 

3.3.1.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah: Minyak goreng bekas, ampas tebu, 

natrium bisulfit (NaHSO3), asam sulfat (H2SO4), natrium hidroksida (NaOH), 

aquades, kalium hidroksida (KOH), natrium thiosulfat (Na2S2O3), kalium 

iodida (KI), amilum, asam asetat glasial (CH3COOH), iodin (I2), bromin (Br2), 

asam klorida (HCl), kalium bromat (KBrO3), asam oksalat (C2H2O4), indikator 

phenolptalin, alkohol 96% dan khloroform. 

3.3.2 Langkah Kerja 

3.3.2.1  Penyediaan minyak goreng bekas 

Minyak goreng bekas yang telah digunakan lima kali penggorengan dalam 

jangka waktu tertentu. 

3.3.2.2 Tahap penyiapan larutan 

1. Pembuatan 1 L larutan hidroksida (KOH) 0,1 N 

Menimbang 5,6 gram KOH (Mr = 56), dimasukkan ke dalam beaker 

glass dan dilarutkan dengan aquades secukupnya, kemudian 
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dipindahkan ke dalam labu takar 1 L dan diencerkan dengan aquades 

hingga tanda pada labu takar, dikocok hingga homogen, selanjutnya 

larutan distandarisasi. 

2. Pembuatan 1 L larutan natrium thiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N 

Menimbang 24,8 gram Na2S2O3.5H2O (Mr = 248), dimasukkan ke 

dalam beaker glass dan dilarutkan dengan aquades secukupnya, 

kemudian dipindahkan ke dalam labu takar 1 L dan diencerkan dengan 

aquades hingga tanda pada labu ukur, dikocok hingga homogen, 

selanjutnya larutan distandarisasi (Sudarmadji, dkk., 1997: 145). 

3. Pembuatan 250 mL larutan kalium iodida (KI) 15% 

Menimbang 37,5 gram kristal KI, dimasukkan ke dalam beaker glass 

dan dilarutkan dengan aquades secukupnya, kemudian dipindahkan ke 

dalam labu takar 250 mL dan diencerkan dengan aquades hingga tanda, 

dikocok hingga homogen. Larutan KI 15% disimpan dalam botol warna 

gelap. 

4.  Pembuatan 50 mL larutan Kalium Iodida (KI) jenuh 

Menyiapkan 50 mL aquades dalam beaker glass kemudian kristal KI 

dilarutkan ke dalam aquades hingga kristal KI tidak larut lagi. Larutan 

KI jenuh disimpan dalam botol warna gelap. 

5. Pembuatan larutan Hanus 

a) Iodin (I2) kristal sebanyak 13,615 gram ditambahkan 825 mL asam 

asetat glasial, kemudian dipanaskan dan diaduk. Setelah didinginkan 

diambil 25 mL dan diencerkan sampai 200 mL, selanjutnya dititrasi 
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dengan larutan Na2S2O3 0,2 N. Catat volume larutan Na2S2O3 yang 

dibutuhkan sebagai A mL. 

b) Bromin (Br2) sebanyak 3 mL ditambahkan 200 mL asam asetat 

glasial, dicampur dan diaduk sampai homogen. Ambil 5 mL 

kemudian diencerkan sampai 150 mL dengan aquades dan ditambah 

10 mL KI 15% selanjutnya dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,2N. 

Catat volume larutan Na2S2O3 yang dibutuhkan sebagai B mL. 

Perhitungan: 

Jumlah larutan bromin yang ditambahkan pada 800 mL larutan 

iodium = 
5B

25 A 
800  

c) Setelah larutan iodin dicampur dengan larutan bromin selanjutnya 

diencerkan dengan asam asetat glasial sampai 1L (Sudarmadji, dkk., 

1997: 145). 

6. Pembuatan 100 mL larutan amilum 1% 

Melarutkan 1 gram amilum dalam sedikit air dingin diaduk lalu 

dimasukan ke dalam aquades yang telah mendidih hingga 100 mL 

sambil diaduk dan didihkan hingga larut (Sudarmadji, dkk., 1997: 143). 

7. Pembuatan larutan asam sulfat 0,5 M; 1M; 1,5M; 2M dan 2,5M 

Pertama dibuat larutan H2SO4 2,5M dengan cara mengambil 69,3 mL 

H2SO4 96% (Mr = 98, berat jenis = 1, 84 gr/mL) kemudian diencerkan 

dengan aquades secara perlahan-lahan hingga mencapai volume 500 

mL. Selanjutnya untuk membuat larutan H2SO4 0,5 M; 1M; 1,5M dan 

2M  dengan mengencerkan larutan H2SO4 2,5M dengan aquades. 
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8. Pembuatan larutan natrium bisulfit 1%, 1,5%, 2%, 2,5% dan 3%. 

Pertama dibuat larutan NaHSO3 3% dengan cara mengambil 7,9 mL 

NaHSO3 38% kemudian diencerkan dengan aquades secara perlahan-

lahan hingga mencapai volume 100 mL. Selanjutnya untuk membuat 

larutan NaHSO3 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5%. dengan mengencerkan 

larutan NaHSO3 3% dengan aquades. 

3.3.2.3 Standarisasi larutan 

1. Standarisasi larutan Na2S2O3 

Menimbang 278 mg kalium bromat (KBrO3, Mr = 167), dimasukkan ke 

dalam beaker glass dan dilarutkan dengan aquades secukupnya, pindahkan 

ke dalam labu takar 100 mL kemudian diencerkan dengan aquades hingga 

batas. Pindahkan 100 mL larutan tersebut ke dalam erlenmeyer 250 mL 

kemudian tambahkan 0,5 gram KI dan 2 mL HCl 4 N. Dibuat tiga kali 

ulangan. Larutan segera dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,2 N yang sudah 

dipersiapkan hingga warna berubah menjadi kuning pucat. Encerkan 

dengan 50 mL aquades kemudian tambahkan 2 mL indikator amilum dan 

meneruskan titrasi hingga warna biru hilang. 

N larutan Na2S2O3 = 
  OSNa V 8,27

1000KBrO m

322

3
 

    m KBrO3  = massa KBrO3 yang digunakan (gram) 

     V Na2S2O3 = volume Na2S2O3 yang dibutuhkan untuk titrasi (mL) 

   27,8 = Mr ekivalen KBrO3 

   1000 = faktor konversi liter menjadi mililiter 

   (Sudarmadji, dkk., 1997: 145). 
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2. Standarisasi larutan KOH 

Menimbang 0,1 gram asam oksalat (C2H2O4.2H2O, Mr = 126) dimasukkan 

ke dalam beaker glass dan dilarutkan dengan aquades secukupnya, 

pindahkan ke dalam labu takar 25 mL kemudian  diencerkan dengan  

aquades hingga tanda. Dibuat tiga kali ulangan. 

Pindahkan larutan ke dalam erlenmeyer 250 mL dan tambahkan 2-3 tetes 

indikator phenolptalin, selanjutnya dititrasi dengan KOH 0,1N yang akan 

distandarisasi hingga warnanya menjadi merah jambu. 

N larutan KOH = 
KOH V  63

1000   O.2HOHC m 2422  

m  C2H2O4.2H2O   = massa C2H2O4.2H2O yang digunakan (gram) 

V KOH  = volume KOH yang dibutuhkan untuk titrasi (mL) 

63   = Mr ekivalen C2H2O4.2H2O 

1000   = faktor konversi liter menjadi mililiter 

  (Sudarmadji, dkk., 1997: 146). 

3.3.2.4 Pembuatan arang aktif 

1. Pembuatan Arang 

Ampas tebu dicuci dengan air mengalir hingga bersih dan direndam 

dalam aquades kira-kira selama 48 jam, dengan pergantian aquades 

setiap 12 jam, kemudian dicuci dengan NaOH 0.1 N kira-kira selama 12 

jam, lalu dibilas dengan aquades (Diapati, 2009:4).  

Selanjutnya bahan dikeringkan dengan bantuan sinar matahari,  

kemudian dikalsinasi pada suhu 400°C selama 1 jam dan dibuat serbuk 

berukuran 100 mesh (Wahjuni dan Kostradiyanti, 2008:58).  
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2. Pengaktifan Arang 

Arang diambil 15 gram dicampur dengan 150 mL larutan asam sulfat. 

Campuran dipanaskan dengan hot plate sampai mendidih selama 1 jam 

sambil diaduk. Setelah itu campuran didinginkan, disaring dengan kertas 

saring dan dicuci dengan aquades hingga pH filtrat 6-7 yang diketahui 

dengan menggunakan kertas indikator pH universal. Arang dikeringkan 

kemudian digunakan sebagai adsorben. Pengaktifan di atas dilakukan 

dengan berbagai variasi konsentrasi larutan H2SO4 (0,5M; 1M; 1,5M; 2M 

dan 2,5M). 

3.3.2.5 Pemurnian minyak goreng bekas 

1. Proses Penghilangan Bumbu (Despicing) 

Dilakukan sentrifuse pada semua minyak goreng bekas yang telah 

disiapkan, kemudian dilakukan pengambilan minyak yang bebas dari 

kotoran padatan dengan disaring menggunakan kertas saring. 

2. Proses pemucatan 

a. Penentuan konsentrasi optimum larutan H2SO4 untuk mengaktifkan 

arang ampas tebu. 

Memanaskan 50 mL minyak goreng bekas dalam beaker glass 

hingga suhu 70
o
C kemudian tambahkan 1 gram arang dengan ukuran 

100 mesh sambil diaduk selama 30  menit dengan kecepatan 500 

rpm. Selanjutnya campuran disaring dengan kertas saring untuk 

memisahkan kotoran. 
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Melakukan langkah kerja di atas pada minyak goreng bekas sejenis 

dengan mengganti arang  dengan arang yang telah diaktifasi dengan 

asam sulfat (H2SO4) 0,5M; 1M; 1,5M; 2M dan 2,5M. 

Mengamati perubahan warna serta menghitung kadar air, angka 

asam, angka Iod, dan angka peroksida. 

b. Penentuan waktu kontak optimum arang aktif optimum dengan 

menggunakan minyak goreng bekas. 

Memanaskan 50 mL minyak goreng bekas dalam beaker glass 

hingga suhu 70
o
C kemudian tambahkan 1 gram arang aktif dengan 

aktifasi H2SO4 optimum sambil diaduk selama 20 menit dengan 

kecepatan 500 rpm. Selanjutnya campuran disaring dengan kertas 

saring untuk memisahkan kotoran.  

Melakukan langkah kerja di atas pada minyak goreng bekas sejenis 

dengan variasi waktu pengadukan 30; 40; 50; 60 dan 70 menit. 

Mengamati perubahan warna serta menghitung kadar air, angka 

asam, angka Iod, dan angka peroksida. 

c. Penentuan massa adsorben optimum arang aktif yang digunakan 

untuk adsorpsi minyak goreng bekas. 

Memanaskan 50 mL minyak goreng bekas dalam beaker glass 

hingga suhu 70
o
C kemudian tambahkan 0,5 gram arang aktif dengan 

aktifasi optimum sambil diaduk selama waktu kontak optimum. 

Selanjutnya campuran disaring dengan kertas saring untuk 

memisahkan kotoran. 
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Melakukan langkah kerja di atas pada minyak goreng bekas sejenis 

dengan variasi massa adsorben 1g; 1,5g; 2g; 2,5g dan 3gram. 

Mengamati perubahan warna serta menghitung kadar air, angka 

asam, angka Iod, dan angka peroksida. 

d. Penentuan konsentrasi larutan NaHSO3 optimum yang digunakan 

untuk menetralkan minyak goreng bekas. 

Memanaskan 50 mL minyak goreng bekas dalam beaker glass 

hingga suhu 70
o
C kemudian tambahkan arang aktif dengan aktifasi 

optimum dan massa optimum sambil diaduk selama waktu optimum 

dengan kecepatan 500 rpm. Selanjutnya campuran disaring dengan 

kertas saring untuk memisahkan kotoran.  

Selanjutnya menambahkan 10 ml filtrat dengan 50 ml larutan 

NaHSO3 1%. Kocok selama 5 menit kemudian pisahkan minyak 

dengan air. 

Melakukan langkah kerja di atas pada minyak goreng bekas sejenis 

dengan variasi larutan NaHSO3 1,5%; 2%; 2,5%; dan 3%. 

Mengamati perubahan warna serta menghitung kadar air, angka 

asam, angka Iod, dan angka peroksida. 

3.3.2.6 Pengujian minyak goreng hasil pemucatan 

1. Uji warna 

Pengujian ini menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 

450 – 550 nm dan sebagai warna kontrolnya adalah warna minyak goreng 

yang belum digunakan (Yustinah, 2009:5). 
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2. Kadar air 

Menimbang minyak 2 gram dalam cawan dengan berat konstan, kemudian 

dimasukkan dalam oven dan dikeringkan pada suhu 100-105
o
C selama 3 

jam . Sampel diangkat dari oven dan didinginkan dalam desikator hingga 

suhu kamar, kemudian ditimbang. Perlakuan diulang hingga kehilangan 

berat selama pemanasan 30 menit tidak lebih dari 0,01% (Ketaren, 1986: 

38). 

3. Penentuan angka asam 

Menimbang minyak 5 gram dalam erlenmeyer ditambahkan 50 mL 

alkohol 96%. Dipanaskan hingga mendidih selama 10 menit lalu dikocok 

dengan kuat untuk melarutkan asam lemak bebas. Setelah dingin lalu 

dititrasi dengan 0,1 N larutan KOH standar dengan menambahkan 

indikator phenolptalin hingga terbentuk warna merah muda. Angka asam 

dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk 

menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak 

(Ketaren, 1986: 45). 

4. Penentuan angka peroksida 

Menimbang minyak sampel sebanyak 5 gram, kemudian masukkan ke 

dalam erlenmeyer, selanjutnya ditambahkan 30 mL campuran pelarut yang 

terdiri dari 60% asam asetat glasial dan 40% kloroform. Setelah minyak 

larut kemudian ditambahkan  0,5 mL larutan KI jenuh sambil dikocok. 

Setelah 1 menit sejak penambahan larutan KI jenuh ditambahkan 30 mL 

aquades. Kelebihan iod dititrasi dengan larutan Na2S2O3 yang sudah 
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distandarisasi 0,2N hingga larutan berwarna kuning. Ditambahkan 0,5 mL 

indikator amilum 1% dan titrasi dilanjutkan hingga warna biru tepat hilang 

(Sudarmadji, dkk., 1997: 87). 

5. Penentuan angka iod 

Menimbang minyak sampel sebanyak 0,5 gram dilarutkan dalam 10 mL 

khloroform dan masukkan ke dalam erlenmeyer bertutup, kemudian 

ditambahkan 25 mL larutan Hanus, selanjutnya reaksi dibiarkan selama 30 

menit ditempat gelap dan kadang dikocok, kemudian ditambahkan 10 mL 

larutan KI 15% dan 100 mL aquades selanjutnya dikocok selama 3 menit 

dan segera dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,2N hingga larutan berwarna 

kuning pucat. Ditambahkan 1 mL indikator amilum 1% dan titrasi 

dilanjutkan hingga warna biru tepat hilang. Dilakukan titrasi pada blanko 

dengan cara yang sama (Sudarmadji, dkk., 1997: 86). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Proses awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni menguji 

angka asam, angka peroksida, angka iod, serapan warna dan kadar air dari 

sampel yaitu minyak goreng baru dan minyak goreng bekas sehingga jelas 

perbedaan jumlah dari masing-masing kandungannya dan dapat dijadikan 

sebagai pembanding. 

Tabel 2. Hasil pengukuran minyak goreng baru dan bekas. 

        

Angka 

asam 

Angka 

peroksida 

Angka 

Iod 

Serapan 

warna Kadar air 

Minyak goreng 

baru 0,249 2,4085 30,5255 0,181 0,1344 

Minyak goreng 

bekas 0,6994 12,2187 19,5275 0,708 0,2054 

 

Dari data diatas jelas perbedaan kandungan antara minyak goreng baru 

dengan minyak goreng bekas yang sangat mencolok, sehingga peneliti dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

4.1 Preparasi Ampas Tebu menjadi Karbon Aktif 

Penelitian ini diawali dengan pembuatan karbon aktif dari ampas tebu 

yang berfungsi sebagai adsorben untuk menjernihkan minyak goreng bekas. 

Ada tiga tahap dalam proses pembuatan karbon aktif, yaitu: proses dehidrasi / 

proses penghilangan air, proses karbonisasi/proses pemecahan bahan-bahan 

organik menjadi karbon dan proses aktifasi/perluasan pori. Akan tetapi, pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan dua tahap, yaitu proses karbonisasi dan 
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proses aktifasi .Hal ini karena proses dehidrasi dilakukan satu tahap dengan 

proses karbonisasi. 

Proses karbonisasi pada penelitian ini akan mengubah ampas tebu 

menjadi karbon (arang) yang nantinya akan menjadi adsorben, yang dapat 

menyerap minyak jenuh, senyawa peroksida, pengotor dan warna pada 

minyak. Sebelum melakukan proses ini, terlebih dahulu ampas tebu 

dibersihkan dengan cara merendam ampas tebu dengan larutan NaOH 0,1 N 

selama 12 jam dan di cuci dengan akuades. Kemudian ampas tebu yang telah 

bersih dikeringkan di bawah sinar matahari. 

Proses selanjutnya, yaitu dengan memasukkan ampas tebu yang sudah 

kering ke dalam kalsinasi, kemudian dipanaskan sampai dengan suhu 400 °C. 

Pada saat suhu mencapai 170 °C, maka terjadilah proses dehidrasi yang 

bertujuan untuk menguapkan seluruh kandungan air pada ampas tebu. Pada 

suhu di atas 170 °C, unsur-unsur bukan karbon dikeluarkan dari ampas tebu 

dalam bentuk gas. Pada suhu 275 °C, terjadi dekomposisi yang menghasilkan 

tar, metanol dan hasil samping lainnya. Selanjutnya, pada suhu 400 °C ampas 

tebu berubah menjadi karbon, berwarna hitam. 

Proses karbonisasi ini dilanjutkan dengan proses aktivasi yang 

bertujuan untuk mendapatkan karbon aktif dengan daya serap yang besar. 

Aktifasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah aktivasi kimia. 

Pada proses aktivasi kimia, arang ampas tebu ditumbuk sampai 

berbentuk serbuk, yang bertujuan untuk memperluas permukaan spesifik 

karbon dan diayak dengan ukuran mesh 100. Serbuk karbon ampas tebu yang 
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digunakan adalah yang lolos ayakan 100 mesh. Fungsi dari pengayakan ini 

untuk menyeragamkan ukuran partikel serbuk ampas tebu yang akan 

digunakan. Serbuk karbon ampas tebu yang didapat direndam dengan larutan 

H2SO4 dan dipanaskan sampai mendidih selama satu jam sambil diaduk. 

Unsur-unsur dari persenyawaan H2SO4 yang ditambahkan akan meresap ke 

dalam arang dan membuka permukaan (arang) yang mula-mula tertutup oleh 

komponen pengganggu atau pengotor sehingga luas permukaan yang aktif 

bertambah besar (Ketaren, 1986). Pada penelitian ini, butiran arang ampas 

tebu jika direndam dalam larutan H2SO4 akan mengadsorbsi garam tersebut. 

Garam ini berfungsi untuk membantu menghilangkan endapan hidrokarbon 

yang dihasilkan pada proses karbonisasi. Karbon ampas tebu yang sudah 

direndam dengan H2SO4  kemudian disaring dengan kertas saring dan dicuci 

dengan air akuades, yang berguna untuk menghilangkan pengotor yang ada 

pada serbuk karbon ampas tebu selama perendaman dengan H2SO4. Serbuk 

karbon aktif ampas tebu yang diperoleh, di oven dengan suhu 150 °C selama 

2 jam, bertujuan untuk menghilangkan air pada serbuk karbon aktif ampas 

tebu. 

4.2  Proses Pemucatan 

Proses pemucatan merupakan usaha untuk menghilangkan zat warna 

yang disebabkan oleh degadrasi zat alamiah, pengaruh logam dan proses 

oksidasi. Prinsip proses pemucatan adalah adsorpsi sehingga zat warna dan 

hasil degradasi minyak seperti peroksida akan diadsorpsi oleh permukaan 

adsorben (Winarno, 1997: 100). 
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Untuk mengoptimalkan proses pemucatan minyak goreng bekas oleh 

arang ampas tebu, dilakukan penelitian mengenai beberapa foktor yang 

mempengaruhi kerja adsorben, yaitu konsentrasi larutan H2SO4 yang 

digunakan sebagai aktivator arang ampas tebu, pengaruh waktu kontak 

adsorben dengan minyak goreng bekas dan kapsitas adsorpsi arang ampas 

tebu teraktivasi H2SO4. 

4.2.1 Penentuan konsentrasi optimum larutan H2SO4 untuk 

mengaktifkan arang ampas tebu. 

Penentuan konsentrasi optimum larutan H2SO4 untuk mengaktifkan arang 

ampas tebu dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi larutan H2SO4 yang 

digunakan  yaitu 0,5M; 1M; 1,5M; 2M dan 2,5M dengan massa adsorben 1 

gram. Beikut adalah tabel hasil penentuan konsentrasi optimum larutan H2SO4 

untuk mengaktifkan arang ampas tebu. 

Tabel 3. Hasil penentuan konsentrasi optimum larutan H2SO4 untuk 

mengaktifkan arang ampas tebu 

Konsentrasi 

larutan 

H2SO4 (M) 

 

Angka 

Asam 

Angka peroksida 

(meq/kg) 

Angka 

Iod 

Serapan warna 

(Adsorbansi) Kadar air 

0 

 

0.5255 10.1903 22.3391 0.425 0.128 

0.5 

 

0.4781 9.4238 23.4892 0.355 0.108 

1 

 

0.4253 8.4210 24.5455 0.342 0.102 

1.5 

 

0.3952 6.4295 25.225 0.176 0.0986 

2 

 

0.4025 7.5674 24.4238 0.326 0.083 

2.5 

 

0.4042 8.7625 24.025 0.193 0.80 

 

1. Angka asam 

Angka asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang 

diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam satu 

gram minyak atau lemak. Prinsip penentuan angka asam adalah melarutkan 
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minyak atau lemak dalam pelarut organik tertentu (dalam penelitian ini 96% 

netral) dilanjutkan titrasi dengan penitran basa (KOH). Asam lemak bebas ini 

dapat terjadi karena kerusakan minyak akibat hidrolisis trigliserida (lemak).  

Reaksi yang terjadi pada penentuan angka asam adalah sebagai 

berikut: 

R C

O

OH R C

O

OK+  KOH +  H2O  

Berikut adalah grafik hasil uji angka asam 

 

Gambar 6. Grafik angka asam minyak dengan variasi konsentrasi aktivasi 

arang ampas tebu 

Hasil analisis angka asam dari minyak goreng menunjukkan bahwa 

pemakaian arang ampas tebu yang diaktivasi dengan H2SO4 1,5 M mampu 

menurunkan angka asam dari 0,6994 menjadi 0,3952 mg KOH/g minyak. Hal 

ini dikarenakan pada aktivasi arang ampas tebu dengan H2SO4 1,5 M  terjadi 

peningkatan jumlah pori-pori yang semula tertutup oleh komponen organik 
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logam oksida lain, pori-pori ini sangat berperan dalam adsorpsi asam lemak 

bebas.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan angka asam yang 

turun tetapi belum dapat memenuhi standar angka asam menurut SNI yaitu 

maksimal 0,3 mg KOH/g. 

2. Angka peroksida  

Angka peroksida menunjukkan tingkat kerusakan minyak karena 

oksidasi. Apabila minyak dipanaskan dan terkena udara maka akan 

mengalami reaksi-reaksi oksidasi. Awalnya akan terbentuk alill radikal, 

kemudian radikal peroksida, setelah itu akan terbentuk hidroperoksida, dan 

selanjutnya rantai-rantai molekul putus menjadi radikal dengan rantai lebih 

pendek dan reaktif. Tingginya angka peroksida menunjukkan telah terjadi 

kerusakan pada minyak tersebut dan minyak akan segera mengalami 

ketengikan. 

Penentuan angka peroksida pada minyak dalam penelitian ini 

menggunakan metode iodin, yakni dengan cara sejumlah minyak dilarutkan 

dalam campuran asetat glasial yang bersifat polar : kloroform yang bersifat 

semi polar (3 : 2). Campuran keduanya adalah campuran pelarut polar dan 

non polar yang dapat melarutkan minyak goreng dan mengekstrak senyawaan 

peroksida pada minyak goreng. 

Setelah larutan KI ditambahkan ke dalam minyak goreng, maka akan 

terjadi reaksi antara KI dengan senyawa peroksida yang terdapat pada minyak 

goreng. I2 pada reaksi tersebut akan dibebaskan, selanjutnya campuran 
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dititrasi dengan larutan natrium thiosulfat (Na2S2O3). Reaksi yang terjadi 

seperti berikut: 

C C

H H

O O

+  2 KI C C

H H

+  2 K2O  +  I2

I2 + 2 Na2S2O3 2 NaI + Na2S4O6

PEROKSIDA

 

Langkah selanjutnya ditambahkan indikator amilum sampai terbentuk warna 

biru, kemudian dititrasi lagi dengan natrium thiosulfat sampai warna biru 

tersebut hilang. Terbentuknya warna biru setelah penambahan amilum 

dikarenakan struktur molekul amilum yang berbentuk spiral, sehingga akan 

mengikat molekul iodin maka terbentuklah warna biru. 

Pengukuran angka peroksida ini dapat digunakan untuk mengetahui 

kadar ketengikan minyak. 

  Berikut adalah grafik hasil uji angka peroksida: 

Gambar 7. Grafik angka peroksida minyak dengan variasi konsentrasi 

aktivasi arang ampas tebu 

Konsentrasi larutan H2SO4 

(M) 
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Gambar 7 menunjukan bahwa angka peroksida penurunan yang 

maksimal dengan penggunaan arang ampas tebu yang diaktifasi 

menggunakan H2SO4 1,5 M. Angka peroksida turun dari 12,2187 menjadi 

6,4295 meq/kg. Hal ini menunjukkan proses interaksi (adsorpsi) antara arang 

aktif ampas tebu dengan senyawa peroksida pada minyak.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan angka peroksida 

yang turun tetapi belum dapat memenuhi standar angka peroksida menurut 

SNI yaitu maksimal 2 meq/Kg. 

3. Angka iod 

Angka iod menunjukkan ketidakjenuhan asam lemak penyusun 

minyak dan lemak. Asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iod dan 

membentuk senyawa yang jenuh. Banyaknya iod yang diikat menunjukkan 

banyaknya ikatan rangkap yang terdapat pada minyak. Angka iod dinyatakan 

sebagai banyaknya gram iod yang diikat oleh 100 gram minyak atau lemak. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka iod, semakin bagus 

kualitas minyak goreng. 

Minyak goreng bekas memiliki angka iod yang sangat rendah. Hal ini 

dikarenakan jumlah ikatan rangkap dalam minyak goreng bekas semakin 

kecil sebagai akibat dari pemanasan dengan suhu tinggi dan pemakaian 

minyak yang lebih dari 5 kali penggorengan atau mengalami reaksi oksidasi 

serta menghasilkan asam lemak bebas, alkohol, aldehid, radikal bebas dan 

ikatan tunggal. 
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C C

H H

+  2 IBr berlebih C C

I Br

H H

+  IBr sisa

I2 + 2 Na2S2O3 2 NaI + Na2S4O6

Proses penentuan angka iod adalah dengan menggunakan larutan 

iodium monobromida (IBr) yang ditambahkan dalam etanol. Setelah melewati 

waktu tertentu dilakukan penetapan halogen yang dibebaskan dengan 

penambahan kalium iodida (KI). Banyaknya iod yang dibebaskan dititrasi 

dengan larutan standar natrium thiosulfat (Na2S2O3) dengan indikator 

amilum. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berikut adalah grafik hasil uji angka iod: 

 

Gambar 8. Grafik angka iod minyak dengan variasi konsentrasi 

aktivasi arang ampas tebu. 

 

Angka iodin pada minyak dapat meningkat setelah diinteraksikan 

dengan serbuk arang aktif ampas tebu yang di aktifasi dengan H2SO4 1,5 M 
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dengan angka iod semula 19,5275 menjadi 25,225. Hal ini menandakan 

bahwa senyawa-senyawa pemicu terbentuknya ikatan tunggal sudah terserap 

oleh serbuk arang aktif ampas tebu dengan maksimal.  

4. Serapan warna (adsorbansi) 

Untuk mengetahui kemampuan serbuk karbon aktif sebagai adsorben, 

pada penelitian ini dilakukan uji kekeruhan minyak goreng menggunakan 

minyak goreng baru yang nantinya digunakan sebagian penentu panjang 

gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan 

dengan cara mengukur adsorbansinya dengan spektonik 20 pada panjang 

gelombang mulai 340 – 600 nm dengan rentang 10 nm dan 5 nm pada 

panjang gelombang sekitar puncak. Diperoleh panjang gelombang maksimum 

pada 460 nm. Berikut adalah grafik serapan minyak goreng setelah adsorpsi. 

 
Gambar 9. Grafik serapan warna (adsorbansi) minyak dengan variasi            

konsentrasi aktivasi arang ampas tebu. 

 

Konsentrasi larutan H2SO4 
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Serapan warna minyak goreng bekas yang telah dilakukan proses 

pemucatan  mengalami penurunan adsorbansi dari 0,708 menjadi 0,176, 

dengan penggunaan arang ampas tebu yang diaktifasi H2SO4 1,5 M. 

Kemampuan serbuk arang ampas tebu sebagai adsorben tersebut, 

dikarenakan adanya situs-situs aktif dalam karbon, seperti struktur kimia 

permukaan, susunan pori-pori dan luas permukaan yang terbentuk selama 

proses aktifasi, serta kompisisi kimia permukaan yang ada dalam karbon aktif 

ampas tebu. 

5. Kadar air 

Gambar 10. grafik kadar air dalam minyak dengan variasi aktivasi arang 

ampas tebu. 

 

Gambar 10 menunjukan bahwa semakin besar konsentrasi H2SO4 

yang digunakan sebagai aktivator arang ampas tebu maka semakin kecil 

kadar air dalam minyak. Kadar air dalam minyak yang awalnya 0,2054 

menjadi 0,0986 setelah dilakukan kontak dengan arang ampas tebu yang 

diaktifasi dengan H2SO4  2,5 M. 

Konsentrasi larutan H2SO4 

(M) 
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Dengan memanaskan minyak pada suhu yang cukup tinggi, tidak 

hanya air yang menguap tetapi juga asam lemak dengan berat molekul rendah 

dan komponen lain seperti aldehid dan keton hasil degradasi minyak. 

4.2.2 Penentuan waktu kontak arang aktif optimum dalam minyak 

goreng bekas. 

Penentuan waktu kontak optimum arang aktif optimum dilakukan dengan 

memvariasikan waktu kontak arang ampas tebu dengan minyak goreng bekas. 

Waktu di variasi pada 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit dan 

70 menit. Adsorben (arang ampas tebu) yang digunakan yaitu arang ampas 

tebu dengan aktivator H2SO4 dengan konsentrasi 1,5M. 

Tabel 4. Hasil penentuan variasi waktu kontak arang ampas tebu 

dengan minyak. 

Waktu 

(menit) 

Angka 

Asam 

Angka peroksida 

(meq/kg) 

Angka 

Iod  

Serapan 

warna 

Kadar 

air 

20 

 

0.472 6.6786 25.6487 0.246 0.0992 

30 

 

0.3952 6.4295 26.0241 0.18 0.0986 

40 

 

0.3678 5.25 26.4862 0.176 0.069 

50 

 

0.3524 5.0452 27.2344 0.174 0.0682 

60 

 

0.3245 4.825 26.5466 0.172 0.067 

70   0.3428 5.1368 26.2102 0.178  0.067 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa data yang dihasilkan angka asam, angka 

peroksida, serapan warna dan kadar air cenderung meningkat dengan 

meningkatnya waktu kontak, sedangkan angka iod cenderung meningkat 

dengan meningkatnya waktu kontak. Semakin lama waktu kontak dalam 

proses adsorpsi minyak goreng bekas oleh arang ampas tebu maka jumlah 

yang teradsorpsi semakin banyak.  
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Pada waktu 70 menit angka asam, angka peroksida, serapan warna dan kadar 

air mulai meningkat, sedangkan untuk angka iod menurun hal ini 

menunjukkan bahwa proses adsorpsi sudah mencapai keadaan lewat jenuh.  

1. Angka Asam 

Gambar 11. Grafik angka asam minyak dengan variasi waktu 

kontak 

 

Gambar 11 menunjukan penurunan angka asam sampai waktu kontak 

60 menit dengan angka asam 0,3245 mg KOH/g minyak. Pada menit 70 

angka asam mengalami kenaikan menjadi 0,3428 mg KOH/g minyak, 

Peristiwa ini terjadi karena adanya desorpsi, dimana adsorbat (senyawa asam) 

yang sudah terserap pada permukaan serbuk arang aktif ampas tebu terlepas 

kembali, yang dipengaruhi karena lamanya waktu interaksi selama proses 

kontak. 
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2. Angka Peroksida 

Gambar 12. Grafik angka peroksida minyak dengan variasi waktu 

kontak. 

 

Gambar 12 menunjukan penurunan angka asam sampai waktu kontak 

60 menit dengan angka peroksida 4,825 meq/kg. Pada menit 70 angka 

peroksida mengalami kenaikan menjadi 5,1268meq/kg minyak, Peristiwa ini 

terjadi karena adanya desorpsi, dimana adsorbat (senyawa peroksida) yang 

sudah terserap pada permukaan serbuk arang aktif ampas tebu terlepas 

kembali, yang dipengaruhi karena lamanya waktu interaksi selama proses 

kontak. 
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3. Angka Iod 

Gambar 13 Grafik angka iod minyak dengan variasi waktu kontak. 

Pada gambar 13, meningkatnya angka iod dari sampai waktu kontak 

50 menit, karena laju terserapnya senyawaan pemicu terjadinya ikatan 

tunggal (hasil degradasi minyak goreng), seperti: oksigen, air, alkoksil, 

peroksida, dan lain-lain pada dinding atau permukaan serbuk arang aktif 

ampas tebu semakin cepat. Sedangkan pada menit 60 dan 70, angka iod 

menurun. Hal ini disebabkan karena dengan bertambahnya waktu kontak saat 

dinteraksikan dengan minyak goreng bekas, sehingga senyawaan oksigen, 

alkoksil, dll, yang menempel di dinding serbuk arang aktif ampas tebu 

terlepas (desorbsi). Desorbsi juga terjadi karena gaya van der Waals 

merupakan gaya ikatan yang lemah 
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4. Serapan Warna  

Gambar 14. Grafik serapan warna minyak dengan variasi waktu 

kontak. 

 

Pengaruh waktu kontak terhadap serapan warna minyak goreng pada 

Gambar 14. tidak mengalami penurunan yang cukup besar dari menit 30 

sampai menit 70. Adsorbansi terendah diperoleh pada waktu kontak 60 menit 

dengan adsorbansi 0,172. 

5. Kadar Air 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. grafik kadar air dalam minyak dengan variasi kontak. 
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Kadar air pada minyak dengan variasi waktu kontak dengan arang aktif 

ampas tebu menunjukan bahwa semakin lama waktu kontak maka 

kadar air dalam minyak akan menurun. Penurunan kadar air paling 

besar terjadi mulai waktu 40 menit dan kemudian cenderung tetap. Hal 

ini karena waktu kontak masimal arang ampas aktif ampas tebu untuk 

menyerap air dalam minyak adalah 40 menit. 

4.2.3 Penentuan massa adsorben optimum arang aktif yang digunakan 

untuk adsorpsi minyak goreng bekas. 

Penentuan massa adsorben optimum arang aktif yang digunakan untuk 

adsorpsi minyak goreng bekas berfungsi untuk menentukan massa 

adsorben yang paling efisien yang digunakan dalam memperbaiki 

kualitas minyak goreng bekas. Massa arang ampas tebu teraktivasi di 

variasi pada 0,5 g; 1 g; 1,5 g; 2 g; 2,5 g; dan 3 g. Arang ampas tebu 

teraktifasi yang di gunakan adalah arang ampas tebu dengan aktivator 

H2SO4 1,5 M dengan waktu kontak selama 60 menit. 

Berikut adalah tabel hasil penentuan massa adsorben optimum. 

Tabel 5. Hasil penentuan massa optimum arang ampas tebu tiap 5g 

minyak. 

Massa 

adsorben (g) 

Angka 

Asam 

Angka 

Peroksida 

angka  

Iod  

Serapan 

Warna 

Kadar 

air 

0.5 

 

0.6425 10.0421 24.0524 0.648 0.0875 

1 

 

0.3312 4.8295 26.8342 0.182 0.067 

1.5 

 

0.3112 2.259 26.9456 0.164 0.0544 

2 

 

0.2867 2.103 27.2867 0.151 0.0424 

2.5 

 

0.2533 1.99 27.3021 0.145 0.042 

3   0.2078 3.836 26.8043 0.14  0.0389 

 

Kapasitas adsorpsi arang aktif ampas tebu terhadap angka asam, angka 

peroksida dan kenaikan angka iod per gram massa adsorben. 
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Tabel 6.  kapasitas adsorpsi arang ampas tebu tiap 5 gram minyak. 

 

 

Massa 

adsorben  

 angka asam / g massa 

adsorben 

angka peroksida/ 

g massa adsorben 

angka iod/ g 

massa adsorben 

 0,5 gram  0,1138 4,3532 9,0498 

 1 gram  0,3682 7,3892 7,3067 

 1,5 gram  0,2588 6,6398 4,9454 

 2 gram  0,2064 5,0579 3,8796 

 2,5 gram  0,1784 4,0915 3,1098 

 3 gram  0,1639 2,7942 2,4256 

 

1. Angka Asam 

Gambar 16. Grafik angka asam minyak dengan variasi massa  

arang aktif ampas tebu. 

 

Grafik pada gambar 16 menunjukan terjadinya penurunan angka asam 

dengan bertambahnya massa arang aktif ampas tebu, namun berdasarkan 

penurunan bilangan asam terbangak terjadi pada massa arang aktif ampas 

tebu 1 gram, yaitu 0,3682 mg KOH/ g minyak per gram arang aktif ampas 

tebu.  

2. Angka Peroksida 
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Gambar 17 Grafik angka peroksida minyak dengan variasi massa 

arang aktif ampas tebu. 

 

Grafik pada gambar 17 menunjukan terjadinya penurunan angka peroksida 

dengan bertambahnya massa arang aktif ampas tebu, namun berdasarkan 

penurunan angka peroksida terbanyak terjadi pada massa arang aktif 

ampas tebu 1 gram, yaitu 7,3892 meq/ kg minyak per gram arang aktif 

ampas tebu. 
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3. Angka Iod 

 

Gambar 18. Grafik angka iod minyak dengan variasi massa arang 

aktif ampas tebu. 

 

Grafik pada gambar 18 angka iod tidak mengalami perubahan yang cukup 

besar dari massa adsorben 1 gram sampai 3 gram. Peningkatan terbesar 

terjadi pada variasi massa arang ampas tebu 0,5 gram menjadi 1 gram yaitu 

dengan angka iod 24,0524 menjadi 26,8342. Kapasitas peningkatan angka 

iod terbesar pada massa adsorben 0,5 gram dengan kapasitas 9,0498 per 

gram arang aktif ampas tebu. 
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4. Serapan Warna 

Gambar 19. Grafik serapan warna minyak dengan variasi massa 

arang aktif ampas tebu. 

 

Pengaruh penambahan massa adsorben terhadap adsorbansi 

minyak dapat di lihat pada gambar 19, penurunan adsorbansi sebanding 

dengan penambahan massa adsorben. 

5. Kadar Air 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. grafik kadar air dalam minyak dengan variasi massa 

arang aktif ampas tebu. 
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Pengaruh massa arang aktif ampas tebu pada kadar air dalam 

minyak ditukan dalam grafik pada gambar 20. Kadar air dalam minyak 

berkurang dengan bertambahnya masa arang aktif ampas tebu. Semakin 

besar massa arang ampas tebu maka kadar air dalam minyak semakin 

kecil., 

4.3  Proses Netralisasi 

4.3.1 Penentuan konsentrasi larutan NaHSO3 optimum yang digunakan 

untuk menetralkan minyak goreng bekas 

Penentuan konsentrasi larutan NaHSO3 optimum dilakukan pada minyak 

goreng yang telah mengalami adsorpsi dengan arang ampas tebu, dengan 

tujuan dapat menurunkan kasar angka asam dan angka peroksida dalam 

minyak goreng. 

Berkut adalah tabel penentuan konsentrasi larutan NaHSO3 optimum yang 

digunakan untuk menetralkan minyak goreng bekas 

Tabel 7. Hasil penentuan konsentrasi optimum larutan NaHSO3 per 5 g 

minyak 

Larutan  

NaHSO3 (%) 

Angka 

Asam 

Angka 

Peroksida Angka Iod  

Serapan 

Warna 

Kadar 

Air 

0 

 

0.3312 4.8295 26.8142 0.185 0.067 

1.5 

 

0.3285 4.8109 26.822 0.185 0.273 

2 

 

0.321 4.752 26.8264 0.184 0.2868 

2.5 

 

0.3215 4.8056 26.8126 0.186 0.2688 

3   0.3214 4.7986 26.8105 0.185 0.2782 
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1. Angka Asam 

Gambar 21. Grafik angka asam minyak dengan variasi konsentrasi 

larutan NaHSO3. 

 

Penambahan NaHSO3 pada minyak goreng dapat meurunkan kadar 

angka asam. Gambar 21 menunjukan bahwa penambahan NaHSO3 dengan 

kadar 2% menurunkan angka asam sampai 0,321 mg KOH/g minyak. 

Berkurang angka asam karena asam-asam dalam minyak bereaksi dengan 

ion Na
+  

membentuk sabun.  

Reaksi antar asam lemak bebas dengan ion Na
+
 adalah sebagai berikut: 

R-COOH + Na
+
    R-COONa 

 

 

 

 

 

 

Konsentrasi Larutan NaHSO3(%) 
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2. Angka Peroksida 

Gambar 22. Grafik angka peroksida minyak dengan variasi 

konsentrasi larutan NaHSO3 

 

Penambahan NaHSO3 pada minyak goreng dapat meurunkan kadar 

angka peroksida. Gambar 22 menunjukan bahwa penambahan NaHSO3 

dengan kadar 2% menurunkan angka asam sampai 4,751 meq/kg minyak. 

Berkurang angka peroksida karena oksigen yang terlarut dalam minyak 

yang menjadi penyebab terbentuknya peroksia pada minyak beraksi 

dengan NaHSO3.  

Reaksi antara oksigen dengan NaHSO3 adalah sebagai berikut: 

2 NaHSO3  +  O2    2 NaHSO4 

 

 

 

 

 

Konsentrasi Larutan NaHSO3(%) 
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3. Angka Iod 

 

Gambar 23. Grafik angka iod minyak dengan variasi konsentrasi 

larutan NaHSO3 

 

Angka iod  mengalami peningkatan menjadi 26,8264 dengan 

penambahan NaHSO3 2%. Peningkatan ini karena asam lemak bebas dan 

peroksida yang menyebabkan ikatan rangkap pada minyak telah berkurang 

sehingga meningkatkan jumlah angka iod. 
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4. Serapan Warna 

Gambar 24. Grafik serapan warna minyak dengan variasi 

konsentrasi larutan NaHSO3. 

 

Adsorbansi minyak menurun dengan penambahan NaHSO3 2% 

dapat dilihat pada gambar 24 yaitu dengan adsorbansi 0,184. Penurunan 

adsorbansi terjadi karena asam lemak bebas dan peroksida pada minyak 

yang menjadi penyebab warna kehitaman minyak telah berkurang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsentrasi Larutan NaHSO3(%) 
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5. Kadar air 

Gambar 25. grafik kadar air dalam minyak dengan variasi 

konsentrasi larutan NaHSO3. 

 

Penggunaan larutan NaHSO3 sebagai penetral minyak dapat 

mengakibatkan bertambahnya kadar air dalam minyak. Seperti yang di 

tunjukan grafik pada gambar 25, kadar air pada minyak naik sampai 

0,2868. Hal ini karena air yang menjadi pelarut NaHSO3, terlarut dalam 

minyak dengan bantuan sabun yang terbentuk dari reaksi asam lemak 

dengan Na
+
. 

4.4 Identifikasi Gugus Aktif dalam Arang Ampas Tebu 

 Untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam arang ampas 

tebu dilakukan identifikasi dengan FTIR. Hasilnya ditunjukan pada gambar 

26. dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat serapan kuat di daerah 

biangan gelombang 3000 – 3400 cm
-1

 menunjukan terdapat gugus fungsi 

C=O, dan 523 – 700 cm
-1

 menunjukkan terdapat gugus fungsi C-H aromatik. 

Dari gambar tersebut juga diketahui bahwa arang ampas tebu memiliki 

Konsentrasi Larutan NaHSO3(%) 
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banyak gugus-gugus fungsi lain yang terkandung di dalamnya yakni 1090 – 

1030cm
-1

 menunjukkan vibrasi rentangan Si-O-Si, 796 cm
-1

 menunjukkan 

gugus S-O, 2362cm
-1

 menunjukkan vibrasi rentangan Si-H, 2853cm
-1

 

menunjukksan vibrasi rentangan simetri –CH3 dan 2922cm
-1 

menunjukkan 

vibrasi ulur simetri –CH(-CH2-). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 spektra IR arang ampas tebu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penurunan angka asam minyak goreng bekas sebesar 0,3042 mg KOH/g 

minyak dari 0,6994 menjadi 0,3952 mg KOH/g minyak setelah 

diberikan perlakuan dengan arang ampas tebu. 

2. .penurunan angka peroksida minyak goreng bekas sebesar 5,7892 

meq/Kg dari 12,2187 menjadi 6,4295 meq/Kg setelah diberikan 

perlakuan dengan ampas tebu. 

3. Kenaikan angka iod minyak goreng bekas sebesar 5,6975 meq/Kg 

minyak dari 19,5275 menjadi 25,225 meq/Kg minyak setelah diberikan 

perlakuan dengan arang ampas tebu. 

4. Penurunan kadar air minyak goreng bekas sebesar 0,1068% dari 

0,2054% menjadi 0,0986% setelah diberikan perlakuan dengan arang 

ampas tebu. 
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5.2  Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas arang ampas 

tebu supaya dapat dipakai sebagai adsorben lain. 

2. Perlu dicari adsorben lain yang lebih efektif untuk proses pemucatan, 

seperti sekam atau jerami padi. 

3. Minyak goreng bekas dengan pemakaian 5 kali dalam jangka waktu 

tertentu tidak baik untuk digunakan. 
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Lampiran 1 

 

Data Pengamatan 

 

 

 

Tabel 2. Hasil pengukuran minyak goreng baru dan bekas 

        

Angka 

asam 

Angka 

peroksida 

Angka 

Iod 

Serapan 

warna Kadar air 

Minyak goreng 

baru 0,249 2,4085 30,5255 0,181 0,1344 

Minyak goreng 

bekas 0,6994 12,2187 19,5275 0,708 0,2054 

 

Tabel 3. Hasil penentuan konsentrasi optimum larutan H2SO4 untuk 

mengaktivkan arang ampas tebu 

Konsentrasi 

larutan 

H2SO4 (M)   

Angka 

asam  

Angka 

peroksida 

(meq/kg) 

Angka 

Iod  

Serapan 

warna 

(Adsorbansi) Kadar air 

0 

 

0.5255 10.1903  22.3391 0.425 0.128 

0.5 

 

0.4751 9.4238 23.4892 0.355 0.108 

1 

 

0.4253 8.4210  24.5455 0.342 0.102 

1.5 

 

0.3952 6.4295  25.225 0.176 0.0986 

2 

 

0.4025 7.5674  24.4238 0.326 0.083 

2.5   0.4042  8.7625  24.025 0.193 0.80 

 

Tabel 4. Hasil penentuan variasi waktu kontak arang ampas tebu 

dengan minyak. 

Waktu 

(menit) 

Angka 

asam 

Angka peroksida 

(meq/kg) 

Angka 

Iod  

Serapan 

warna 

Kadar 

air 

20 

 

0.472 6.6786 25.6487 0.246 0.0992 

30 

 

0.3952 6.4295 26.0241 0.18 0.0986 

40 

 

0.3678 5.25 26.4862 0.176 0.069 

50 

 

0.3524 5.0452 27.2344 0.174 0.0682 

60 

 

0.3245 4.825 26.5466 0.172 0.067 

70   0.3428 5.1368 26.2102 0.178  0.067 
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Tabel 5. Hasil penentuan massa optimum arang ampas tebu. 

Massa 

adsorben (g) 

Angka 

asam 

Angka 

Peroksida 

angka  

Iod  

Serapan 

Warna 

Kadar 

air 

0.5 

 

0.6425 10.0421 24.0524 0.648 0.0875 

1 

 

0.3312 4.8295 26.8342 0.182 0.067 

1.5 

 

0.3112 2.259 26.9456 0.164 0.0544 

2 

 

0.2867 2.103 27.2867 0.151 0.0424 

2.5 

 

0.2533 1.99 27.3021 0.145 0.042 

3   0.2078 3.836 26.8043 0.14  0.0389 

 

 

Tabel 6.  kapasitas adsorpsi arang ampas tebu. 

 

 

Massa 

adsorben  

 angka asam / g massa 

adsorben 

angka peroksida/ 

g massa adsorben 

angka iod/ g 

massa adsorben 

 0,5 gram  0,1138 4,3532 9,0498 

 1 gram  0,3682 7,3892 7,3067 

 1,5 gram  0,2588 6,6398 4,9454 

 2 gram  0,2064 5,0579 3,8796 

 2,5 gram  0,1784 4,0915 3,1098 

 3 gram  0,1639 2,7942 2,4256 

 

 

 

Tabel 7. Hasil penentuan konsentrasi optimum larutan NaHSO3 

Larutan  

NaHSO3(%) 

Angka 

Asam 

Angka 

Peroksida Angka Iod  

Serapan 

Warna 

Kadar 

Air 

0 

 

0.3312 4.8295 26.8142 0.185 0.067 

1.5 

 

0.3285 4.8109 26.822 0.185 0.273 

2 

 

0.321 4.752 26.8264 0.184 0.2868 

2.5 

 

0.3215 4.8056 26.8126 0.186 0.2688 

3   0.3214 4.7986 26.8105 0.185 0.2782 
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Lampiran 2 

Pembuatan Arang Ampas Tebu Teraktivasi  

1. Pembuatan arang ampas tebu 

 

 

 

di cuci dengan air mengalir 

 

 

 

 

 

 

 

   di cuci dengan NaOH 0,1N    

 

 

 

 

 

   dikeringkan dengan sinar matahari 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampas Tebu 300 gram 

Direndam air destilat 

selama 48 jam (tiap 12 

jam air diganti) 

Dikalsinasi (400°C selama 1 jam) 

Dibuat serbuk ukuran  100 mesh 

Bilas dengan air destilat 
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2. Pengaktifan arang ampas tebu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arang  15 g (≤100 mesh) 

Rendam dengan H2SO4 0,5M 150 ml 

Dipanaskan (mendidih 1 jam) dan diaduk 

Didinginkan kemudian saring 

dengan kertas saring 

Saring dengan kertas saring kemudian 

dikeringkan 

 

Cuci dengan aquades sampai pH netral 

FT-IR 

Lakukan juga dengan 

variasi H2SO4 1M; 

1,5M; 2M; dan 2,5M 
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Lampiran 3 

Pemurnian Minyak Goreng bekas 

1. Proses Penghilangan Bumbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minyak goreng bekas 

Saring dengan kertas saring whatman 

Sentrifuse 

Minyak goreng bekas bebas kotoran 
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2. Proses Pemucatan 

a. Penentuan konsentrasi H2SO4 yang optimum dalam aktifasi arang 

ampas tebu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minyak goreng bekas 

bebas kotoran (50 ml) 

Panaskan hingga suhu 70°C 

Tambahkan 1 g arang 

Diaduk selama 30 menit (500rpm) 

Didinginkan, kemudian saring 

dengan kertas saring whatman 

Filtrat minyak 

Lakukan juga dengan variasi 

arang ampas tebut teraktivasi 

H2SO4 0,5M; 1M; 1,5M; 2M; 

dan 2,5M 

menganalisis kadar air, angka peroksida, angka asam dan angka iod 

UV-VIS 
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b. Penentuan waktu kontak optimum arang ampas tebu teraktavasi dalam 

meningkatkan kualitas minyak goreng bekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Panaskan hingga suhu 70°C 

Tambahkan 1 g arang ampas tebu 

teraktivasi optimum 

Diaduk (500rpm) selama 30 menit  

Didinginkan, kemudian saring 

dengan kertas saring whatman 

Filtrat minyak 

Minyak goreng bekas 

bebas kotoran (50 ml) 

menganalisis kadar air, angka peroksida, angka asam, dan angka iod 

UV-VIS 

Lakukan juga dengan 

variasi waktu 

pengadukan 40; 50; 

60; 70; dan 80 menit 
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c. Penentuan penambahan massa optimum arang ampas tebu teraktavasi 

dalam meningkatkan kualitas minyak goreng bekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Panaskan hingga suhu 70°C 

Tambahkan 0,5 g arang ampas tebu 

teraktivasi optimum 

 

 

Diaduk (500rpm) selama waktu kontak optimum  

Didinginkan, kemudian saring 

dengan kertas saring whatman 

Filtrat minyak 

Minyak goreng bekas 

bebas kotoran (50 ml) 

Lakukan juga dengan 

variasi massa arang 

aktif  1g; 1,5g; 2g; 2,5g 

dan 3 g 

menganalisis kadar air, angka peroksida, angka asam, dan angka iod 

UV-VIS 
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d. Penentuan penambahan larutan NaHSO3 dalam meningkatkan kualitas 

minyak goreng bekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

Panaskan hingga suhu 70°C 

Tambahkan  arang ampas tebu teraktivasi optimum dengan massa adsorben optimum 

Diaduk (500rpm) selama waktu kontak optimum 

Didinginkan, kemudian saring 

dengan kertas saring whatman 

Filtrat minyak 

Minyak goreng bekas 

bebas kotoran (50 ml) 

Tambahkan larutan 50 ml NaHSO3 1% 

Digojog selama 5 menit Pisahkan minyak dengan 

air 

Minyak jernih 

10 ml filtrat minyak 

Lakukan juga 

dengan variasi 

larutan 

NaHSO3 1,5%; 

2%; 2,5% dan 

3% 

menganalisis kadar air, angka peroksida, angka asam, dan angka iod 

UV-VIS 


