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ABSTRAK 

 
Shofa, Arina. 2016. Efektivitas Jenis Katalis pada Sintesis Terpenil Asetat melalui 

Reaksi Esterifikasi α-Pinena. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Pertama Dr. Nanik 

Wijayati, M.Si. dan Pembimbing Kedua Dr. F. Widhi Mahatmanti, M. Si, 

 

Kata Kunci: Katalis, terpenil asetat, esterifikasi α-pinena 

 

Terpenil asetat merupakan perasa alami yang dapat disintesis melalui reaksi 

esterifikasi α-pinena dengan anhidrida asam asetat. Pada penelitian ini tujuan yang 

hendak dicapai adalah mengetahui jenis katalis yang paling efektif digunakan pada 

reaksi esterifikasi α-pinena dengan anhidrida asam asetat secara “in situ”. Jenis 

katalis yang digunakan adalah zeolit alam, Zr-zeolit alam, dan zeolit HY. 

Karakterisasi terhadap katalis meliputi kristalinitas yang diamati dengan X-Ray 

Diffraction (XRD), morfologi permukaan dengan Scanning Electron Microscopy 

(SEM), keasaman dengan metode gravimetri dan diuji dengan Front Transmitan 

Infra Red (FTIR). Reaksi esterifikasi dilakukan dengan pengadukan mekanik dengan 

variasi katalis yaitu zeolit alam, Zr-zeolit alam, dan zeolit HY, dan variasi waktu 1, 2, 

3, dan 4 jam, pada suhu 40
o
C. Hasil reaksi dianalisis menggunakan Gas 

Chromatography (GC), Front Transmitan Infra Red (FTIR) dan Gas 

Chromatography Mass Spectrum (GC-MS). Hasil reaksi esterifikasi diperoleh produk 

terpenil asetat terbesar menggunakan katalis zeolit HY dengan kadar 52,83% pada 

waktu 4 jam dengan selektivitas sebesar 61,38%.  
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ABSTRACT 
 

Shofa, Arina. 2016. Efectivity of Catalyst Type on Terpenil Acetate Synthesis 

through Esterification Reaction of α-Pinene. Undergraduate Thesis, Department of 

Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri 

Semarang. Supervisor I Dr. Nanik Wijayati, M.Si. and Supervisor II Dr. F. Widhi 

Mahatmanti, M.Si, 

 

Keyword: Catalyst, terpinyl acetate, esterification α-pinena 

 

Terpinyl acetate is a natural flavor that can be synthesized by esterification 

reaction of α-pinene with acetic acid anhydride. In this study, the goal was to 

determine the most effective type of catalyst used in the esterification reaction of α-

pinene with acetic acid anhydride. The type of catalyst used is a natural zeolite, Zr-

natural zeolites and HY zeolite. Characterization of the catalysts include crystallinity 

is observed by X-Ray Diffraction (XRD), surface morphology by Scanning Electron 

Microscopy (SEM), acidity by gravimetric method and tested with Front 

Transmittance Infra Red (FTIR). The esterification reaction is conducted with 

variation of natural zeolite catalyst, Zr-natural zeolites and zeolite HY, and a variety 

of 1, 2, 3, and 4 hours at 40
o
C. The reaction product analyzed by GC and the best 

results with FTIR and GC-MS. Terpinyl acetate product obtained from the 

esterification reaction of α-pinene using HY zeolite catalysts grading 52,83% at 4 

hours and selectivity 61,38%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minyak atsiri merupakan minyak mudah menguap yang dihasilkan akar, daun, 

buah, batang maupun bunga dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Salah satu 

negara penghasil minyak atsiri adalah Indonesia. Ada beberapa jenis minyak atsiri 

yang telah diekspor ke luar negeri diantaranya minyak nilam, minyak daun cengkeh, 

minyak sereh, minyak kayu putih, minyak kenanga, minyak terpentin, minyak 

cendana maupun minyak akar wangi. 

Minyak terpentin adalah minyak atsiri yang diperoleh sebagai hasil samping 

dari pembuatan gondorukem. Secara tradisional minyak terpentin digunakan sebagai 

pelarut atau pembersih cat, pernis dan lain-lain. Saat ini minyak terpentin banyak 

digunakan sebagai disinfektan dan bahan baku industri farmasi. Derivat minyak 

terpentin seperti isoboril asetat, kamper, sitral, linalool, sitronellal, mentol dan 

sebagainya juga dapat dimanfaatkan. 

Terpentin merupakan salah satu minyak yang didapatkan dari pohon pinus dan 

dimanfaatkan sebagai pelarut dalam industri farmasi, pengolahan resin, dan cat. 

Sebagian besar pohon pinus di Indonesia adalah jenis Pinus merkusii yang
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menghasilkan terpentin dengan komposisi 82% α-pinena dan komponen lain seperti 

kamfen, β-pinena, dan limonen (Utami, 2009). 

α-Pinena dan β-pinena adalah komponen terpentin yang merupakan material 

intermediet untuk sintesis berbagai macam produk turunan baik produk politerpen 

maupun bentuk komponen dasar yang sangat penting di indutri kimia (Fleig, 2005). 

α-Pinena terkandung dalam terpentin sebesar 58-65%, campuran diekstraksi 

dari produk terpena  pinus. α-Pinena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk 

memproduksi berbagai senyawa dengan menggunakan katalis asam. Salah satu 

contohnya adalah terpenil asetat, senyawa alami yang digunakan dalam produk kimia 

dan rempah-rempah. Dalam beberapa tahun terakhir terpenil asetat telah disintesis 

melalui esterifikasi langsung dari α-pinena dengan asam asetat. Dalam proses 

esterifikasi, selektivitas katalis sangat penting untuk diperhatikan. Asam heteropoli 

padat, asam padat, dan zeolit semuanya telah digunakan sebagai katalis dalam reaksi 

(Li et al, 2011). 

Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol 

membentuk ester. Ester asam karboksilat ini merupakan suatu senyawa yang 

mengandung gugus –COOR dengan R yang berbentuk alkil maupun aril (Fessenden 

& Fessenden, 2006). 

Terpenil asetat (C12H20O2) merupakan aroma alami yang digunakan dalam 

makanan, kosmetik, dan industri farmasi sebagai additif makanan, parfum, 

pengharum, dan desinfektan. Tetapi keberadaan terpenil asetat di alam sedikit 

sedangkan permintaan produk terpenil asetat cukup banyak sehingga perlu dilakukan 
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sintesis terpenil asetat untuk memenuhi kebutuhannya secara ekonomis (Rasmita, 

2011). 

Sintesis terpenil asetat dapat dilakukan melalui reaksi esterifikasi α-pinena 

dengan bantuan katalis. Katalis adalah zat lain selain reaktan dan produk yang 

ditambahkan pada suatu sistem reaksi untuk mengubah atau meningkatkan laju reaksi 

kimia mencapai keadaan kesetimbangan kimianya, tanpa katalis tersebut dikonsumsi 

oleh proses reaksi. Wijajanti (2005) menyatakan bahwa katalis dapat mempercepat 

reaksi dengan memberikan mekanisme alternatif yang berbeda dengan mekanisme 

reaksi tanpa katalis. 

Katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fase berbeda dengan reaktan. 

Kelebihan katalis heterogen dibandingkan dengan katalis homogen adalah proses 

pemisahannya dengan proses yang dihasilkan lebih mudah, diperlukan dalam jumlah 

yang lebih sedikit, korosi pada reaktor minimal, dan pada umumnya dapat 

diregenerasi untuk mendapatkan katalis yang hampir sama dengan katalis yang belum 

dipakai dalam reaksi katalisis (Kurnia, 2007). 

Zeolit alam memiliki kristalinitas yang tidak terlalu tinggi, ukuran porinya 

sangat beragam, aktivitas katalitiknya rendah, dan mengandung banyak pengotor 

sehingga perlu dilakukan aktivasi yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor-

pengotor yang terdapat didalam zeolit dan memperbesar luas permukaannya. 

Perbandingan rasio Si/Al yang dimiliki oleh zeolit alam ini adalah sebesar 5,17. 

Zeolit alam Malang memiliki % kristalinitas Mordenit sebesar 44,1 % yang berarti 

kandungan MOR dalam zeolit alam Malang relatif tinggi (Setiadi dan Pertiwi, 2007). 
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Menurut Leniwati (1999) persen mineral mordenit pada zeolit alam Malang sebesar 

55 - 85% yang berarti kandungan mineral mordenit relatif tinggi. Sistem kristal 

mordenit adalah ortorombik dan biasanya ditemukan di dalam batuan vulkanik dan 

merupakan salah satu jenis zeolit alam dengan rasio Si/Al yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan mordenit memiliki stabilitas termal yang tinggi. 

Pengembanan logam terhadap zeolit alam merupakan cara yang dapat 

meningkatkan keasaman katalis. Logam yang dapat diembankan pada zeolit yaitu 

logam-logam transisi yang memiliki orbital d belum terisi penuh. Logam-logam ini 

secara langsung dapat berfungsi sebagai katalis tanpa diembankan terlebih dahulu 

pada pengemban, tetapi memiliki kelemahan, diantaranya luas permukaan yang relatif 

kecil, dan selama proses katalitik dapat terjadi penggumpalan. Pengembanan logam-

logam tersebut pada zeolit akan mendistribusikannya secara merata pada permukaan 

pengemban, sehingga menambah luas permukaan spesifik sistem katalis secara 

keseluruhan (Trisunaryanti et al, 2005). Logam zirkonium merupakan logam transisi 

yang banyak digunakan dalam proses katalitik pada katalis sebagai pendukung dan 

promotor yang dapat meningkatkan kinerja katalis (Sugiyanto, 2010). Ion logam Zr 

dapat mensubstitusi ion H
+
 yang terdapat dalam zeolite sehingga akan meningkatkan 

situs asam Lewis dan menurunkan situs asam Bronsted pada katalis (Lu et al., 2013). 

Zeolit-Y merupakan jenis zeolit dengan ukuran mulut pori yang cukup besar 

dengan rerata jejari pori sekitar 0,75 nm. Mulut pori yang relatif besar ini mampu 

dilewati oleh molekul senyawa hidrokarbon rantai panjang dan besar. Sifat zeolit 

yang penting sebagai katalis heterogen adalah keasamannya sebagai situs aktif 
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katalitik. Situs asam yang terdapat di dalam kerangka zeolit adalah situs asam 

Bronsted dan Lewis. Situs asam Bronsted dapat dikonversi menjadi situs asam Lewis 

melalui pemanasan pada temperatur di atas 500ºC (Trisunaryanti, 2012). Zeolit-Y 

mempunyai luas permukaan sebesar 760 (m
2
/g), perbandingan rasio Si/Al 2,4 dan 

memiliki ukuran volume pori sebesar 0,320 (mL/g). 

Menurut Hensen, et al (1997) pada industri, terpenil asetat diperoleh melalui 

dua tahap yaitu α-pinena ditambah dengan larutan asam sulfur atau asam fosfat, 

hasilnya adalah terpineol. Kemudian terpineol diesterifikasi dengan asam asetat 

anhidrat dan katalis. Dari hasil studi terdahulu, terpenil asetat dapat diperoleh melalui 

satu tahap dengan hasil yang sama atau lebih baik daripada melalui dua tahap. 

Penelitian mengenai reaksi esterifikasi α-pinena telah dilakukan peneliti 

terdahulu. Gainsford, et al (2000) telah melakukan konversi α-pinena menjadi 

terpenil asetat dengan katalis zeolit H-beta, hasil optimum diperoleh pada suhu kamar 

dengan waktu reaksi selama 24 jam. Li, et al (2013) telah melakukan sintesis terpenil 

asetat menggunakan cairan ionik oktadesilamin etoksilat sebagai katalis. Hasil 

optimum produk terpenil asetat diperoleh sebesar 30,51% dengan katalis [PAC 

1820]
+
 [BF4]

-
. Hasil optimum diperoleh dengan komposisi n(α-pinena): n(cairan 

ionik): n(asam asetat) = 5 : 0,3 : 20 pada suhu 30⁰C dengan waktu reaksi selama 10 

jam. 

Liu dan Liaw (2010) telah melakukan sintesis terpenil asetat dengan lipase 

sebagai katalis dalam karbondioksida superkritikal (SC-CO2). Jenis lipase C.rugosa 
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merupakan biokatalis yang paling efektif digunakan dalam esterifikasi α-terpineol 

dan anhidrida asetat dengan hasil terpenil asetat sebanyak 40,3% pada temperatur 

50⁰C. Produk terpenil asetat meningkat sampai waktu 1,5 jam. 

Liu, et al (2008) melakukan esterifikasi α-pinena dan asam asetat 

menggunakan katalis cairan ionik asam. Hasil percobaan menunjukkan katalis 

[HSO3- (CH2)3-Net] HSO4 memiliki aktivitas katalitik paling tinggi dengan hasil 

konversi α-pinena sebesar 97,6% dengan suhu reaksi 30⁰ C selama 10 jam. 

Penggunaan jenis katalis dalam suatu reaksi sangat penting agar reaksi dapat 

berlangsung lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, oleh karena itu 

pemilihan jenis katalis yang tepat juga perlu diperhatikan. Penggunaan katalis 

heterogen bisa menjadi suatu alternatif yang sangat menarik dalam industri kimia 

karena kemudahan dalam pemisahan dan katalis ini dapat digunakan kembali. Secara 

lingkungan, penggunaan katalis heterogen juga lebih ramah lingkungan daripada 

katalis homogen (Triyono, 2004). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian mengenai reaksi 

esterifikasi α-pinena secara “in situ” menggunakan katalis heterogen zeolit alam, Zr-

zeolit alam dan zeolit Y untuk mengetahui jenis katalis yang paling efektif. 

 

 

 

 



7 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Pada waktu berapakah diperoleh hasil yang maksimum dari reaksi esterifikasi 

senyawa α-pinena menjadi terpenil asetat ?  

b. Berapa kadar terpenil asetat yang diperoleh dari reaksi esterifikasi α-pinena 

dengan katalis zeolit alam, katalis Zr-zeolit alam dan zeolit Y? 

1.3 Tujuan 

a. Mengetahui waktu yang paling baik untuk melangsungkan reaksi esterifikasi 

α-pinena menjadi terpenil asetat. 

b. Mengetahui zeolit yang paling efektif digunakan sebagai katalis dalam reaksi 

esterifikasi α-pinena menjadi terpenil asetat. 

 

1.4 Manfaat 

a. Bagi pengembangan IPTEK, memberi informasi mengenai waktu dan jenis 

katalis yang digunakan dalam reaksi esterifikasi α-pinena menjadi terpenil 

asetat. 

b. Bagi peneliti lain sebagai acuan untuk mendapatkan produk terpenil asetat 

terbesar pada reaksi esterifikasi α-pinena. 

 

 

 

 



8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Minyak Terpentin 

Terpentin merupakan salah satu minyak yang didapatkan dari pohon pinus dan 

dimanfaatkan sebagai pelarut dalam industri farmasi, pengolahan resin, dan cat. 

Sebagian besar pohon pinus di Indonesia adalah jenis Pinus merkusii yang 

menghasilkan terpentin dengan komposisi 82% α-pinena dan komponen lain seperti 

kamfena, β-pinena, dan limonena (Utami, 2009). 

Minyak terpentin merupakan salah satu minyak atsiri (essential oil), yaitu 

komponen tumbuhan berbau khas yang dapat dipisahkan dari bahan nabati dengan 

penyulingan. Minyak atsiri merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang 

mudah menguap (volatil) dan bukan merupakan senyawa murni tetapi tersusun atas 

beberapa komponen. Adanya kemajuan teknologi di bidang minyak atsiri maka usaha 

penggalian sumber-sumber minyak atsiri dan pendayagunaannya dalam kehidupan 

manusia semakin meningkat. Minyak atsiri digunakan sebagai bahan pengharum atau 

pewangi pada makanan, sabun, pasta gigi, wangi-wangian, dan obat-obatan. 

Minyak terpentin sering disebut dengan spirits of turpentine, berupa cairan 

yang mudah menguap, tidak berwarna (jernih), bau khas (keras), dan mudah terbakar, 

berasal dari hasil penyulingan getah pinus. Pohon pinus yang banyak dibudidayakan 

di Indonesia adalah jenis Pinus merkusii Jungh et de Vr. Pohon ini merupakan 
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tumbuhan asli Indonesia yang banyak tumbuh di daerah Aceh, Sumatera Utara dan 

Pulau Jawa (Sastrohamidjojo, 2002). 

Karakteristik minyak terpentin menurut Haneke (2002) adalah memiliki berat 

jenis 0,854-0,868 g/cm
3
 (20ᵒC), titik didihnya 154ᵒC -170ᵒC, memiliki titik lebur -

60ᵒC sampai -50ᵒC, dan tidak larut dalam air. 

 

 

Gambar 2. 1. Struktur senyawa penyusun minyak terpentin (a) 3-carena, (b)β-pinena, 

(c) α-pinena, (d) Limonena, (e) Kamfena. (Haneke, 2002) 

        

2.2 α-Pinena 

Komponen utama minyak terpentin yang mudah menguap (volatil) adalah α-

pinena, yang merupakan jenis monoterpena bisiklis. Monoterpena merupakan suatu 

hidrokarbon tak jenuh yang terdiri dari dua unit isoprena. α-Pinena atau 2,6,6-trimetil 

bisiklo [3,1,1]-2-heptena adalah salah satu isomer dari pinena, suatu alkena yang 

memiliki cincin yang reaktif. Rumus struktur α-pinena terdiri dari dua cincin yaitu 

siklobutana dan sikloheksena (Sastrohamidjojo, 2002). Strukturnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Struktur α-pinena (Kumar dan Agarwal, 2014) 

α-Pinena mempunyai ikatan rangkap dua sehingga dapat dijadikan senyawa 

dasar yang baik dalam sintesis kimia dan merupakan senyawa penting dalam industri 

farmasi dan parfum. Senyawa α-pinena digunakan secara luas dalam industri parfum 

karena baunya menarik, berat molekulnya rendah, dan volatilitasnya tinggi. Untuk 

meningkatkan nilai komersial dari minyak terpentin, dilakukan konversi menjadi α-

pinena atau menjadi senyawa lain yang lebih berharga. 

α-Pinena merupakan salah satu monoterpen bisiklik paling luas, merupakan 

senyawa kiral yang diperoleh dari minyak terpentin. Senyawa tersebut digunakan 

dalam sintesis bermacam-macam bahan kimia, seperti α-terpineol yang banyak 

digunakan sebagai aroma dalam industri kosmetik, sebagai flotasi mineral pada 

industri pemanfaatan mineral, dan sebagai antijamur dan disinfektan pada industri 

farmasi, 

α-Pinena terkandung dalam terpentin sebanyak 58-65%, campuran diekstraksi 

dari produk terpene pinus. α-Pinena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk 

memproduksi berbagai senyawa dengan menggunakan katalis asam. Salah satu 

contohnya adalah terpenil asetat, senyawa alami yang digunakan dalam produk kimia 

dan rempah-rempah. Dalam beberapa tahun terakhir terpenil asetat telah disintesis 
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melalui esterifikasi langsung dari α-pinena dengan asam asetat. Dalam proses 

esterifikasi, selektivitas katalis sangat penting untuk diperhatikan. Asam heteropoli 

padat, asam padat, dan zeolit semuanya telah digunakan sebagai katalis dalam reaksi 

(Li et al, 2012). 

Senyawa α-pinena merupakan senyawa organik dari golongan senyawa terpen. 

Senyawa α-pinena juga termasuk kedalam senyawa alkena yang mengandung cincin 

reaktif karena adanya ikatan rangkap dan dapat ditemukan pada berbagai minyak 

pohon jenis conifer terutama pinus. Senyawa α-pinena didapatkan dari proses 

produksi bubur kertas berbahan dasar kayu pinus dengan kandungan sekitar 92%. 

Bisa juga dari hasil isolasi minyak terpentin dengan destilasi pengurangan tekanan 

(Aguirre, 2005). 

Senyawa α-pinena dapat diisolasi dari minyak terpentin dengan distilasi dengan 

pengurangan tekanan. Metode distilasi dengan pengurangan tekanan dipilih karena 

lebih mudah dan efisiensi penggunaan pelarut, serta tidak akan merusak senyawa 

yang ada pada minyak karena adanya pemanasan yang tinggi (Aguirre, 2005). 

Sastrohamidjojo (2002) menjelaskan bahwa isolasi α-pinena dari minyak 

terpentin yang dilakukan dengan destilasi dengan pengurangan tekanan menggunakan 

kolom Widmer panjang 25 cm diperoleh pemisahan yang kurang baik, sedangkan 

dengan menggunakan kolom spinning band panjang 1 meter diperoleh pemisahan 

yang baik. Sama seperti minyak terpenin, α-pinena berwujud cair, tidak berwarna, 

dengan bau karakteristik yang jika terkena udara mengalami autooksidasi. Untuk 

menstabilkannya dapat dilakukan dengan menambah hidrokuinon. 
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Karakteristik senyawa α-pinena secara umum menurut Budiman (2015) 

memiliki rumus molekul C10H16, kenampakannya tidak berwarna, memiliki densitas 

0,858 g/mL, titik leburnya -64ºC, 209 K, -83ºF, titik didih 155ºC, 428 K, 311ºF, sukar 

larut dalam air, dan memiliki indeks bias 1,4656. 

 

2.3 Terpenil Asetat 

Terpenil asetat dan ester rantai pendek lainnya adalah perasa alami banyak 

digunakan dalam industri makanan, kosmetik dan farmasi sebagai aditif makanan, 

parfum, deodoran dan disinfektan. Selain itu, terpenil asetat memiliki efisiensi 

perlindungan kesehatan seperti anti-bakteri, anti-infeksi, anti-nociceptive, dan anti-

oksidasi. Dalam tata rias dapat mempercepat vasokonstriksi, astriction dan 

menghilangkan bau keringat. Produksi ester terpena secara tradisional diperoleh 

melalui sintesis kimia, karena ekstraksi dari bahan tanaman atau produksi secara 

fermentasi pada saat ini terlalu mahal untuk eksploitasi komersial (Gainsford et al., 

2001). Struktur terpenil asetat disajikan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Struktur Terpenil Asetat (Sigma-Aldrich.com) 

Terpenil asetat (C12H20O2) atau p-menth-1-en-8-yl asetat merupakan senyawa 

hasil reaksi esterifikasi α-pinena. Karakteristik senyawa terpenil asetat yaitu memilili 
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rumus molekul C12H20O2, kenampakannya tidak berwarna, memiliki densitas 0,953 

g/mL, dan titik didih 220ºC. 

 

2.4 Reaksi Esterifikasi α-Pinena 

Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol 

membentuk ester. Turunan asam karboksilat membentuk ester asam karboksilat. Ester 

asam karboksilat ialah suatu senyawa yang mengandung gugus -CO
2 

R dengan R 

dapat berupa alkil maupun aril. Esterifikasi dikatalisis asam dan bersifat dapat balik 

(Fessenden, 2006). 

Reaksi esterifikasi α-pinena membentuk tepenil asetat dapat dilakukan dengan 

mereaksikan α-pinena, anhidrida asam asetat, dan air dengan bantuan katalis. 

Penambahan air dimaksudkan untuk membentuk produk terpineol melalui reaksi 

hidrasi, kemudian terpinol akan bereaksi dengan air membentuk ester. Reaksi tersebut 

adalah yang dimaksud dengan reaksi esterifikasi “in situ”. 

Menurut (Liu et al, 2008), senyawa α-pinena mempunyai ikatan renggang 

sehingga akan lebih mudah mengalami penataan ulang dan pembukaan siklus. Pada 

reaksi esterifikasi α-pinena membentuk terpenil asetat, senyawa α-pinena mengalami 

reaksi adisi membentuk ion pinil. Ion pinil tersebut mengalami penataan ulang 

sehingga ada salah satu ikatan yang terputus kemudian membentuk ikatan rangkap 

menjadi ion terpenil. Ion terpenil tersebut direaksikan dengan asam asetat membentuk 
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senyawa terpenil asetat. Reaksi esterifikasi α-pinena membentuk terpenil asetat 

disajikan pada Gambar 2.4.  

 

Gambar 2.4. Proses reaksi esterifikasi α-pinena (Liu et al, 2008) 

 

2.5 Katalis 

  Katalis adalah zat lain selain reaktan dan produk yang ditambahkan pada 

suatu sistem reaksi untuk mengubah atau meningkatkan laju reaksi kimia mencapai 

keadaan kesetimbangan kimianya, tanpa katalis tersebut dikonsumsi oleh proses 

reaksi. Katalis dapat mempercepat reaksi dengan memberikan mekanisme alternatif 

yang berbeda dengan mekanisme reaksi tanpa katalis. Mekanisme alternatif tersebut 

mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada reaksi tanpa katalis. Energi 

aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan campuran reaksi untuk 

menghasilkan produk (Widjajanti, 2005). 

Sifat katalis ideal yang diharapkan dalam suatu reaksi adalah aktif, selektif, 

stabil, dan ekonomis. Aktif berarti dapat mempercepat pembentukan intermediet yang 

terbentuk akibat interaksi antar reaktan. Selektif dapat diartikan memperbanyak hasil 

atau produk utama yang diinginkan dan memperkecil produk samping dari suatu 
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reaksi katalisis. Stabil berarti katalis tidak berubah sifat fisika dan kimianya setelah 

reaksi berakhir. Ekonomis berarti bahwa dengan menggunakan jumlah sedikit, 

produk yang dihasilkan lebih baik daripada tidak menggunakan katalis sehingga dapat 

menghemat biaya (Wibowo, 2004). 

 

 2.5.1 Katalis Heterogen 

  Katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fase berbeda dengan reaktan. 

Dengan kata lain, interaksi antar substrat dan katalis berada dalam fase yang berbeda. 

Reaksinya melibatkan lebih dari satu fase. Umumnya katalis heterogen berada dalam 

fase padat sedangkan pereaksi atau reaktan pada fase cair. Logam-logam transisi 

periode keempat adalah contoh katalisator heterogen yang banyak digunakan dalam 

proses-proses kimia, logam tersebut dapat berada pada keadaan logam murni maupun 

oksidanya (Widjajanti, 2005). 

  Kelebihan katalis heterogen dibandingkan dengan katalis homogen adalah 

proses pemisahannya dengan proses yang dihasilkan lebih mudah, diperlukan dalam 

jumlah yang lebih sedikit, korosi pada reaktor minimal, dan pada umumnya dapat 

diregenerasi untuk mendapatkan katalis yang hampir sama dengan katalis yang belum 

dipakai dalam reaksi katalisis (Kurnia, 2007). 

  Pada proses katalis heterogen terjadi tahapan reaksi (siklus katalitik) sebagai 

berikut (Wibowo,2004): 

a. Transport reaktan ke permukaan katalis 
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b. Interaksi antara reaktan dengan katalis (proses adsorpsi pada permukaan 

katalis) 

c. Reaksi antara spesies-spesies teradsorpsi menghasilkan produk (terbentuk 

intermediet yang stabil/reaktif) 

d. Desorpsi produk dari permukaan katalis 

e. Transport produk menjauhi katalis 

 

2.6 Zeolit sebagai Katalis 

Katalis merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mempunyai peranan 

penting dalam proses produksi di dalam industri-industri kimia. Katalis yang 

berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat terjadinya reaksi merupakan kunci 

penting dalam hal selektivitas yaitu menghasilkan produk agar sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan (Anggoro, 2007). 

Peran zeolit sebagai katalis berdasarkan pada tiga sifatnya, yaitu:  

1. Penyaring molekul, sifat sebagai penyaring molekul yang dimiliki oleh zeolit 

dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi reaktan, hasil antara dan produk akhir 

yang terlibat dalam proses katalitik oleh katalis zeolit. 

2. Pusat asam, adanya pusat asam pada zeolit dapat memberikan medium yang 

kondusif (lebih reaktif) untuk proses katalitik. 

3. Rasio Si/Al, semakin tinggi rasio Si/Al yang tinggi akan menyebabkan 

keasaman tinggi. Setiap jenis zeolit mempunyai batas rasio Si/Al yang berbeda-

beda.  
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2.6.1. Zeolit 

Zeolit adalah mineral dengan struktur kristal aluminasilikat yang berbentuk 

rangka (framework) tiga dimensi, mempunyai rongga dan saluran serta mengandung 

ion-ion logam seperti Na, K, Mg, Ca dan Fe serta molekul air. Rumus kimia zeolit 

sebagai berikut:  

M
c/n 

[ (AlO
2
)
C 

(SiO
2
)
d 

] . bH
2
O  

Pemanfaatan Zeolit sangat luas seperti sebagai adsorben, penukar ion, katalis. 

Sifat sebagai katalis didasarkan pada adanya ruang kosong yang dapat digunakan 

sebagai katalis ataupun sebagai penyangga katalis untuk reaksi katalitik. Bila zeolit 

digunakan pada proses katalitik maka akan terjadi difusi molekul kedalam ruang 

kosong antar kristal dan reaksi kimia juga terjadi dipermukaan saluran tersebut 

(Setiadi, 2007). 

2.6.1.1. Zeolit Alam 

Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks 

dari batu-batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Para ahli 

geokimia dan mineralogi memperkirakan bahwa zeolit merupakan produk gunung 

berapi yang membeku menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan 

metamorfosa yang selanjutnya mengalami proses pelapukan karena pengaruh panas 

dan dingin sehingga akhirnya terbentuk mineral-mineral zeolit (Setyawan, 2012). 

Kandungan Alumina (Al
2
O

3
) dan Silika (SiO

2
) yang merupakan komponen 

utama pembentuk rangka (framework) dari zeolit alam yaitu sebesar 10,2816 % (wt) 
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untuk alumina dan 53,2322 %(wt) untuk silika sehingga perbandingan rasio Si/Al 

yang dimiliki oleh zeolit alam ini adalah sebesar 5,17 yang menunjukkan kerapatan 

atom Al pada struktur kerangka kristal zeolit cukup tinggi. Zeolit alam Malang 

memiliki % kristalinitas Mordenit sebesar 44,1 % yang berarti kandungan MOR 

dalam zeolit alam Malang relatif tinggi (Setiadi dan Pertiwi, 2007). 

Struktur zeolit alam sangat kompleks. Unit bangunan utama (PBU) dari zeolit 

adalah SiO4 dan AlO4 tetrahedral. Mereka terhubung melalui oksigen ion menjadi 

unit bangunan kedua (SBU) seperti disajikan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Pengikat unit bangun (SBU dan SPU) dalam tiga dimensi struktur 

klinoptilolit zeolit. (Sumber: Margeta et al. 2013) 

 

Umumnya zeolit alam digunakan untuk pupuk, penjernihan air, dan diaktifkan 

untuk dimanfaatkan sebagai katalis dan adsorben. Zeolit alam memiliki kristalinitas 

yang tidak terlalu tinggi, ukuran porinya sangat beragam, aktivitas katalitiknya 

rendah, dan mengandung banyak pengotor sehingga perlu dilakukan aktivasi yang 
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bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang terdapat didalam zeolit dan 

memperbesar luas permukaannya. 

Aktivasi zeolit alam dapat dilakukan baik secara fisika maupun secara kimia. 

Aktivasi secara fisika dilakukan melalui pengecilan ukuran butir, pengayakan, dan 

pemanasan pada suhu tinggi untuk mengurangi kandungan air dalam zeolit alam, 

memperbesar pori, serta menghilangkan pengotor-pengotor organik. Sedangkan 

aktivasi secara kimia dilakukan dengan pengasaman, bertujuan untuk menghilangkan 

pengotor organik, serta meningkatkan suasana asam pada zeolit alam yang diyakini 

dapat mempengaruhi aktivitas zeolit sebagai katalis (Panda, 2011). 

Secara umum, zeolit mempunyai kemampuan untuk menyerap, menukar ion, 

dan menjadi katalis. Zeolit mampu menyerap dan mengeluarkan air dan kation secara 

reversibel, sehingga apabila molekul air yang terdapat dalam rongga saluran keluar 

maka zeolit dapat menyerap kembali air serta molekul lain (Estiaty,2008). 

 

2.6.1.2. Zeolit Y 

Zeolit-Y merupakan jenis zeolit dengan ukuran mulut pori yang cukup besar 

dengan rerata jejari pori sekitar 0,75 nm. Mulut pori yang relatif besar ini mampu 

dilewati oleh molekul senyawa hidrokarbon rantai panjang dan besar. Sifat zeolit 

yang penting sebagai katalis heterogen adalah keasamannya sebagai situs aktif 

katalitik. Situs asam yang terdapat di dalam kerangka zeolit adalah situs asam 

Bronsted dan Lewis. Situs asam Bronsted dapat dikonversi menjadi situs asam Lewis 

melalui pemanasan pada suhu di atas 500ºC (Trisunaryanti, 2012). 
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Zeolit Y menampilkan struktur FAU (faujasit). Zeolit ini mempunyai struktur 

poros 3 dimensi dengan pori-pori yang saling tegak lurus pada bidang x, y, dan z 

yang mirip dengan LTA, zeolit ini dibangun dari unit pembangun sekunder 4, 6, dan 

6-6. Diameter porinya 7,4 Amstrong karena celahnya dibentuk dari cincin oksigen 12 

anggota, dan mengarah pada diameter rongga yang lebih besar 12 Amstrong. Rongga 

tersebut dikelilingi oleh sepuluh sangkar sodalit (oktahedral yang terpotong) yang 

terhubung pada muka heksagonalnya. Unit sel zeolit ini adalah kubik (a = 24,7 

Amstrong) dengan simetri Fd-3m. Zeolit Y mempunyai fraksi volume yang kosong 

0,48 dengan perbandingan Si/Al adalah 2,43. Zeolit ini terdekomposisi secara termal 

pada suhu 793°C (Bathia, 1990). 

 

 

Gambar 2.6. Struktur FAU (faujasit) zeolit (Ariyanto, 2007) 

Secara umum, zeolit mempunyai kemampuan untuk menyerap, menukar ion, 

dan menjadi katalis. Zeolit mampu menyerap dan mengeluarkan air dan kation secara 

reversibel, sehingga apabila molekul air yang terdapat dalam rongga saluran keluar 

maka zeolit dapat menyerap kembali air serta molekul lain (Estiaty,2008). 
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2.7. Logam Transisi Zirkonium 

Zirkonium adalah logam putih keabuan yang jarang dijumpai di alam dalam 

bentuk bebas. Zirkonium banyak terdapat dalam mineral seperti zirkon dan baddelyit. 

Zirkonium merupakan salah satu unsur di alam yang memiliki sifat tahan terhadap 

temperatur tinggi. Zirkonium tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam melainkan 

dalam bentuk zirkonium silikat (ZrSiO4) dan zirkonium oksida pada badelleyit 

(ZrO2). Zirkonium banyak didapatkan dalam batuan vulkanik, basalt, dan batuan 

granit. Dalam jumlah sedikit zirkonium terdapat pada banyak mineral seperti mineral 

titanat, tantolo niobat, tanah liat, silikat, dan sebagainya. Dalam jumlah agak besar, 

zirkonium terdapat pada mineral badelleyit dan mineral zirkon atau campuran dari 

zirkon dioksida dan zirkon silikat (ZrSiO4). 

Zirkonium mempunyai dua bentuk allotropi yaitu α dengan struktur 

heksagonal, stabil pada temperatur 863°C ke bawah dan bentuk β dengan struktur 

kubik berkisi-kisi yang stabil pada temperatur 863°C ke atas. Pada temperatur tinggi, 

zirkonium dapat bereaksi dengan oksigen, nitrogen, halogen, sulfur, hidrogen 

maupun karbon. Zirkonium hasil pengolahan dari pasir zirkon dalam pemanfaatannya 

dapat dipadukan dengan unsur-unsur logam lain yang disebut zircaloy. Logam yang 

biasa ditambahkan antara lain krom (Cr), besi (Fe), nikel(Ni), timah putih (Sn), dan 

tembaga (Cu). 
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Zirkonium termasuk golongan IV B yang juga disebut golongan dalam unsur 

transisi yaitu unsur blok d yang konfigurasi elektronnya diakhiri oleh subkulit d. 

Konfigurasi elektron dari logam zirkonium disajikan pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Konfigurasi elektron logam zirkonium 

 

Pengembanan logam terhadap zeolit alam merupakan cara yang dapat 

meningkatkan keasaman katalis. Logam yang dapat diembankan pada zeolit yaitu 

logam-logam transisi yang memiliki orbital d belum terisi penuh. Logam-logam ini 

secara langsung dapat berfungsi sebagai katalis tanpa diembankan terlebih dahulu 

pada pengemban, tetapi memiliki kelemahan, diantaranya luas permukaan yang relatif 

kecil, dan selama proses katalitik dapat terjadi penggumpalan. Pengembanan logam-

logam tersebut pada zeolit akan mendistribusikannya secara merata pada permukaan 

pengemban, sehingga menambah luas permukaan spesifik sistem katalis secara 

keseluruhan (Trisunaryanti et al, 2005). 

Zirkonium dapat dipakai sebagai katalis. Hal ini berhubungan dengan belum 

penuhnya pengisian elektron pada orbital d. Sesuai aturan Hund, pada orbital 4d ini 

terdapat 2 elektron tidak berpasangan. Keadaan inilah yang menentukan sifat-sifat 

zirkonium, termasuk peranannya dalam reaksi katalitik. Oleh karena itu logam 

zirkonium mudah membentuk ikatan kovalen koordinasi sehingga pembentukan zat 
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antara pada permukaan katalis menjadi lebih mudah. Zirkonium banyak digunakan 

dalam proses katalitik pada katalis sebagai pendukung, dan juga sebagai promotor. 

Jari-jari zirkonium relatif besar sehingga sifatnya lebih tahan terhadap reduksi. 

 

2.8. Karakterisasi 

2.8.1. Spektrofotometer Infra Merah 

Spektrofotometri infra merah merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur serapan radiasi infra merah pada berbagai panjang gelombang. Bintang 

(2010) menerangkan bahwa spektrum infra merah terletak pada daerah dengan 

panjang gelombang berkisar 0,78-1000 µm atau bilangan gelombang 12.800 sampai 

10 cm
-1

. Instrumentasi spektrum inframerah dapat dibagi ke dalam tiga radiasi, yaitu 

inframerah dekat dengan bilangan gelombang 12.800-4000 cm
-1

, inframerah 

pertengahan dengan bilangan gelombang 4000-200 cm
-1

, dan inframerah jauh dengan 

bilangan gelombang 200-10 cm
-1

. 

Fourier Transform Infrared (FTIR), yaitu metode spektroskopi inframerah 

yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk analisis hasil spektrumnya. 

Metode spektroskopi yang digunakan adalah metode absorpsi, yaitu metode 

spektroskopi yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi inframerah. 

Absorbsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua syarat, yaitu 

kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuens ivibrasional molekul 

sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi. 
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Bintang (2010) menjelaskan spektrofotometer FTIR merupakan salah satu 

instrumen yang dapat digunakan untuk identifikasi berbagai senyawa baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Penggunaan paling banyak adalah pada daerah 

pertengahan dengan kisaran bilangan gelombang 400 sampai 670 cm
-1

 atau dengan 

panjang gelombang 2,5-15 µm. Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat bentuk 

spektrumnya yaitu dengan melihat puncak-puncak spesifik yang menunjukkan jenis 

gugus fungsional yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Sedangkan pada analisis 

kuantitatif dapat dilakukan dengan senyawa standar yang dibuat spektrumnya pada 

berbagai variasi konsentrasi. 

 

2.8.2. Kromatografi Gas 

Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan 

distribusi dari komponen-komponen dalam fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak 

dapat berupa cairan atau gas, sedangkan fasa diam dapat berupa padatan atau cairan. 

Jika fasa geraknya berupa cairanmaka disebut kromatografi cairan (Liquid 

Chromatography) dan jika fasa gerak berupa gas, maka disebut kromatografi gas 

(Gas Chromatography). Dasar pemisahan dengan Gas Chromatography (GC) adalah 

perbedaan koefisien partisi dari senyawa yang diuapkan antara fase cair dan fase gas 

yang dilewatkan dalam kolom dengan bantuan gas pembawa. Ketika senyawa 

meninggalkan kolom, senyawa akan melewati suatu detektor yang dihubungkan 

dengan suatu amplifier dan menuju alat pencatat yang akan mencatat puncak-puncak 
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senyawa yang dilewati detektor. Gas pembawa dalam kromatografi gas dapat 

menggunakan gas nitrogen, helium, atau argon (Bintang, 2010). 

2.8.3. Kromatografi Gas Spektrometri Massa 

Kromatografi Gas Spektrometri Massa merupakan gabungan dari dua alat 

yang berbeda, yaitu Gas Chromatography (GC) dan Mass Spectrometry (MS). 

Kromatografi gas merupakan instrumen yang dapat memisahkan suatu campuran 

menjadi komponen-komponennya diantara fasa gerak dan fasa diam. Sedangkan 

spektroskopi massa berguna untuk menjelaskan struktur molekul senyawa biologis. 

Didalam spektroskopi massa, molekul-molekul ditembak dengan berkas elektron 

berenergi tinggi dan hasilnya direkam seperti spektrum dari fragmen-fragmen ion 

bermuatan positif dan sebagian kecil ion negatif yaitu dengan perbandingan 1:1000. 

Ion-ion yang terbentuk kemudian dideteksi dan direkam oleh detektor sebagai fungsi 

perbandingan massa/muatan (Bintang, 2010). 

Suatu spektrum massa dipaparkan sebagai grafik batang. Setiap peak dalam 

spektrum menyakan suatu fragmen molekul. Fragmen-fragmen tersusun sedemikian 

sehingga peak-peak tertata menurut kenaikan massa muatan (m/e) dari kiri kekanan 

dalam spektrum. Intensitas peak sebanding dengan kelimpahan relatif fragmen-

fragmen yang tergantung pada stabilitas relatifnya (Fessenden dan Fessenden, 2006).  

 

2.8.4. Difraksi Sinar-X 

Sinar X merupakan radiasi elektromagnet dengan panjang gelombang sekitar 

100 pm yang dihasilkan dari penembakkan logam dengan elektron energi tinggi. 
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Difraksi sinar X merupakan metode analisis yang didasarkan pada hamburan cahaya 

oleh kisi kristal yang dikenai sinar X. Metode ini dapat digunakan dalam penentuan 

struktur kristal suatu padatan dengan menganalisis pola difraksinya dan juga 

digunakan untuk penentuan komposisi bahan penyusun suatu campuran. Pola difraksi 

sinar X khas untuk setiap material karena masing-masing komponen material terdiri 

atas kombinasi kecil dan susunan atom yang khas. Suatu bahan yang bersifat kristalin 

akan mempunyai puncak difraktogram yang tajam. Hal ini terjadi karena sebuah 

kristalin atau mikrokristalin akan membiaskan sinar X pada sudut tertentu. Namun, 

lain halnya dengan bahan yang bersifat amorf akan memiliki puncak difraktogram 

yang lebar karena bahan amorf cenderung menghamburkan sinar X (Perdiman 2005). 

Derajat kristalinitas yaitu besaran yang menyatakan banyaknya kandungan 

kristal dalam suatu material dengan membandingkan luasan kurva kristal dengan total 

luasan amorf dan kristal. Derajat kristalinitas dihitung menggunakan parameter 

FWHM (Full Width at Half Maximum). Fraksi luas kristal atau amorf dihitung 

dengan mengkalikan FWHM dengan intensitas. FWHM dianggap setengah alas dan 

intensitas sebagai tingginya. Persamaan 1: 

Kristalinitas=  (Purmana, 2006) 

 

 

2.8.5. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

SEM adalah mikroskop elektron yang menggambar permukaan sampel 

dengan cara memindai dengan sinar energi tinggi elektron. Mikroskop cahaya 
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konvensional menggunakan serangkaian lensa kaca untuk menekuk gelombang 

cahaya dan membuat gambar diperbesar sedangkan mikroskop elektron menciptakan 

gambar yang diperbesar dengan menggunakan elektron bukan gelombang cahaya 

(Joshi, et al., 2008).  

 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai sintesis terpenil asetat telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti yaitu Gainsford, et al (2001) telah melakukan penelitian 

mengenai konversi α-pinena menjadi terpenil asetat dengan mereaksikan α-pinena, 

asam asetat galsial, dan katalis zeolite H-β. dalam labu tertutup. Reaksi dilakukan 

dengan variasi waktu dan katalis. Hasil optimum senyawa terpenil asetat yang 

diperoleh sebesar 29% pada temperatur kamar selama 24 jam. 

Liu, et al (2008) telah melakukan sintesis terpenil aseta dengan mencampurkan 

α-pinena, asam kloroasetat, asam asetat, katalis diaduk pada temperatur 30⁰ C selama 

10 jam dengan variasi katalis larutan ionik asam. Hasil senyawa terpenil asetat yang 

diperoleh sebesar 30,8% dengan katalis [HSO3- (CH2)3-min] H2PO4. 

Pada tahun 2010, Liaw dan Liu juga melakukan sintesis terpenil asetat melalui 

reaksi esterifikasi α-pinena dengan memasukkan α-terpineol, anhidrida asetat, dan 

lipase dalam reaktor, kemudian gas CO2 dipompakan ke dalam reaktor tersebut, 

reaksi esterifikasi dilakukan pada 10 Mpa, kecepatan pengadukan 250 rpm dengan 

variasi waktu, temperatur, konsentrasi enzim, dan rasio molar α-terpineol dan 
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anhidrida asetat. Hasil terpenil asetat yang diperoleh sebanyak 40,3% dengan 

biokatalis C.rugosa pada temperatur 50⁰ C. 

Li, et al (2013) melakukan reaksi esterifikasi α-pinena dengan mencampur α-

pinena, asam asetat, dan katalis larutan ionik ke dalam labu reaksi dan diaduk dengan 

pengaduk elektronik selama 10 jam. Reaksi dilakukan dengan variasi katalis dan 

temperatur. Hasil terpenil asetat sebesar 30,51% dengan katalis [PAC1820]
+
[BF4] 

dengan komposisi α-pinena: cairan ionik: asam asetat = 5 : 0,3 : 20 pada temperatur 

30⁰C. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian 

3.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah waktu reaksi (1 jam, 2 jam, 3 jam, 

dan 4 jam) dan jenis katalis zeolit yaitu zeolit alam, Zr-zeolit alam, dan zeolit Y. 

3.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar terpenil asetat hasil reaksi 

esterifikasi α-pinena menggunakan katalis zeolit alam teraktivasi, Zr-zeolit alam 

teraktivasi, dan zeolit Y teraktivasi. 

3.1.3 Variabel Terkendali 

Variabel terkendali dalam penelitian ini adalah jumlah katalis, suhu reaksi 

(40ºC), kecepatan pengadukan (skala 2), dan alat-alat (refluks, pipet ukur, hot plate) 

yang digunakan selama reaksi berlangsung. 

 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat 

Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas laboratorium, 

oven, penyaring vakum, corong pisah, satu set alat destilasi fraksinasi pengurangan 

tekanan, satu set alat refluks, pengaduk mekanik, sentrifuge CENTURIONGP Series, 
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Fourier Transform Infrared(FTIR), Surface Area Analyzer (SAA), X-ray Difraction 

(XRD), Scanning Electronic Microscope(SEM), Gas Chromatography (GC), Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak terpentin, anhidrida 

asam asetat, gas amoniak, aquades, zeolit alam, zeolit Y, HF, HCl 6M, aquademin, 

AgNO3, NH4Cl 1N, ZrCl4, Na2SO4 anhidrat. 

 

3.3 Cara Kerja 

3.3.1 Perlakuan awal zeolit alam 

Zeolit alam dihancurkan dan dihaluskan kemudian diayak ukuran 100 mesh, 

direndam dalam aquades sambil diaduk selama 24 jam pada temperatur kamar 

sebanyak 3 kali, disaring, dan dikeringkan dalam oven pada suhu 120
o
C selama 3 

jam. 

3.3.2. Aktivasi Zeolit Alam 

Merendam 80 g serbuk zeolit alam dengan 100 mL HF 1% selama 30 menit 

kemudian dicuci dengan aquades. Zeolit bebas pengotor dikeringkan dalam oven 

pada suhu 120
o
C selama 1 jam kemudian dihaluskan kembali. 

Merendam zeolit bebas pengotor dengan HCl 6M selama 30 menit kemudian 

dicuci dengan aquademin sampai ion Cl
-
 hilang (uji dengan AgNO31%) selanjutnya 
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zeolit dikeringkan dalam oven dengan suhu 120°C selama 1 jam dan dihaluskan 

kembali. 

Merendam zeolit terdealuminasi dengan NH4Cl 1N kemudian dicuci dengan 

aquademin sampai ion Cl
-
 hilang (uji dengan AgNO3), dikeringkan dalam oven pada 

suhu 120°C selama 1 jam kemudian dihaluskan kembali. Zeolit hasil aktivasi diayak 

dengan ukuran 100 mesh, kemudian H-zeolit alam dikalsinasi dilakukan pada suhu 

400°C selama 4 jam. Zeolit dikarakterisasi menggunakan SEM dan XRD. 

3.3.3. Impregnasi logam Zr ke Zeolit Alam Teraktivasi (Witanto et al, 2010) 

Zeolit alam teraktivasi sebanyak 3,2436 g zeolit alam teraktivasi direndam 

dalam larutan ZrCl4 (0,7564 g ZrCl4 dilarutkan dalam 10 mL aquademin) dan 

dipanaskan sambil diaduk dengan magnetic stirrer pada temperatur 90
o
C hingga 

seluruh larutan menguap dan zeolit berbentuk seperti bubur. Sampel dipanaskan 

dalam oven pada temperatur 90
o
C hingga kering berbentuk serbuk. Selanjutnya 

sampel katalis dikalsinasi pada temperatur 400
o
C selama 4 jam. Zeolit dikarakterisasi 

menggunakan SEM dan XRD 

3.3.4. Aktivasi Zeolit Y 

Zeolit Y dikalsinasi dilakukan pada temperatur 550°C selama 4 jam dalam 

furnace. Zeolit dikarakterisasi menggunakan SEM dan XRD. 

 

3.3.5. Penentuan jumlah situs asam 

Krus porselen dipanaskan dalam oven pada suhu 120
o
C selama 2 jam, setelah 

itu didinginkan dan ditimbang massanya. Kemudian 0,1 g untuk masing-masing 
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zeolit dimasukkan kedalam krus porselen. Krus dan zeolit dimasukkan ke dalam 

desikator sambil dialiri gas amoniak selama 24 jam kemudian ditimbang. Selanjutnya 

zeolit dikarakterisasi dengan FTIR. 

3.3.6. Isolasi α-pinena dari minyak terpentin 

Minyak terpentin sebanyak 500 mL dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan 

disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya ditambahkan Na2SO4 anhidrat 

untuk mengikat air di dalam minyak sampai Na2SO4 anhidrat tidak larut lagi dan 

disaring untuk memisahkan endapan dengan minyak. Isolasi senyawa α-pinena 

dilakukan dengan destilasi fraksinasi pengurangan tekanan. Hasil destilasi diuji 

dengan FTIR dan GC. 

3.3.7. Reaksi Esterifikasi α-pinena (Gainsford et al, 2000) 

Dalam labu leher tiga dimasukkan 1 g α-pinena, 10 mL anhidrida asam asetat, 

10 mL diklorometana, 5 mL aquades, dan 0,5 g katalis zeolit. Campuran diaduk 

dengan variasi waktu dan katalis. Campuran dicuplik sesuai pada variasi waktu yaitu 

1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Campuran hasil reaksi kemudian dipisahkan dari 

katalis dengan sentrifuge selama 10 menit; 350 rpm. Reaksi esterifikasi α-pinena 

dilakukan untuk ketiga jenis katalis (H/ZY, H/ZA, dan Zr-zeolit alam) 

3.3.7 Pemisahan Senyawa Terpenil Asetat 

Campuran reaksi yang telah dipisahkan dari katalis diekstraksi dengan 

menambah 3mL diklorometana sehingga diperoleh fase organik. Kemudian fase 

organik ditambah Na2CO3 kemudian dipisahkan. Fase organik dicuci dengan aquades 
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kemudian dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat. Hasil produk dianalisis dengan GC 

dan hasil terbaik dianalisis dengan FTIR dan GC-MS. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian mengenai efektivitas jenis katalis pada sintesis terpenil asetat 

melalui reaksi esterifikasi α-pinena telah dilakukan di Laboratorium Kimia Organik 

Jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Penelitian meliputi preparasi dan 

karakterisasi katalis zeolit alam, Zr-zeolit alam, dan zeolit Y, kajian reaksi esterifikasi 

dengan tiga jenis katalis, kajian efektivitas jenis katalis pada sintesis terpenil asetat. 

4.1 Preparasi Katalis 

4.1.1 Perlakuan Awal Zeolit Alam 

Perlakuan awal zeolit alam dilakukan untuk membuat ukuran zeolit alam 

menjadi lebih seragam dan luas permukaannya lebih besar, kemudian pencucian 

dengan aquades dilakukan untuk melarutkan pengotor seperti partikel debu dan tanah 

yang menempel secara fisik dan menyumbat pori-pori zeolit alam. Selanjutnya 

endapan zeolit alam dipanaskan sampai kering. Hasil perlakuan awal zeolit alam 

disajikan pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1. Hasil perlakuan awal zeolit sebelum dan sesudah perlakuan 

Parameter Sebelum perlakuan awal Sesudah perlakuan awal 

Bentuk Bongkahan batuan Serbuk halus 

Ukuran Tidak seragam Seragam 

Warna Abu-abu kehijauan Abu-abu kehijauan 
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4.1.2 Aktivasi zeolit 

Aktivasi zeolit alam dengan perlakuan asam dan garam bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja zeolit alam. Zeolit alam memiliki kristalinitas yang tidak terlalu 

tinggi, ukuran porinya sangat beragam, aktivitas katalitiknya rendah, dan 

mengandung banyak pengotor sehingga perlu dilakukan aktivasi untuk meningkatkan 

kinerja zeolit tersebut. Zeolit alam yang telah dicuci dengan akuades kemudian 

direndam dalam larutan HF 1% untuk menghilangkan Si yang berada diluar kerangka 

zeolit. Selain itu aktivasi dengan HF 1% juga bertujuan untuk melarutkan oksida 

pengotor seperti CaO, MgO, Na2O, K2O dan silika serta alumina (SiO dan Al2O3) 

bebas diluar kerangka zeolit (Handoko, 2006). 

Zeolit alam yang telah diberi perlakuan dengan HF 1% kemudian direndam 

dalam HCl 6M untuk dealuminasi kerangka zeolit membentuk AlCl3. Perendaman 

dengan HCl juga dapat melarutkan pengotor baik organik maupun anorganik yang 

menutupi pori, sehingga pori-pori zeolit menjadi terbuka dan permukaannya semakin 

luas (Lestari, 2010). Handoko (2002) menyatakan bahwa berkurangnya kandungan 

aluminium dalam kerangka zeolit berarti menaikkan rasio Si/Al dalam kerangka 

zeolit sehingga meningkatkan keasaman, stabilitas termal dan selektivitas zeolit.  

Setelah perendaman dengan HCl, zeolit kemudian dipanaskan pada suhu 120
0
C 

selama 3 jam sampai kering, hasilnya zeolit alam berwarna abu-abu. Reaksi 

dealuminasi zeolit alam disajikan pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Reaksi dealuminasi zeolit dengan HCl (Handoko, 2002) 

 

Perendaman menggunakan larutan HCl mengakibatkan zeolit menjadi asam. 

Pencucian dengan aquademin berguna untuk menetralkan sisa ion Cl
ˉ
. Zeolit alam 

kemudian diaktivasi dengan NH4Cl 1N untuk menggantikan kation-kation 

penyeimbang dalam zeolit seperti K
+
, Na

+
 dan Ca

2+
 dengan NH4

+
. Garam NH4Cl 

digunakan sebagai penukar kation karena NH4Cl mudah mengalami ionisasi menjadi 

NH4
+
 dan bertukar dengan Na

+
 dan Ca

2+ 
membentuk NH4/ZA, kemudian dipanaskan 

pada suhu 120
0
C selama 3 jam. NH4/ZA kemudian dikalsinasi pada suhu 400

0
C 

selama 4 jam untuk menguapkan NH3 dan meninggalkan H
+
 yang terikat pada zeolit 

alam sehingga terbentuk H/ZA. Zeolit alam yang telah didealuminasi dengan asam 

akan memberikan permukaan gugus hidroksil yang merupakan situs asam Bronsted. 

Jika zeolit tidak stabil pada larutan asam, situs Bronsted dapat dibuat dengan 

mengubah zeolit menjadi garam NH4
+
 kemudian memanaskannya sehingga terjadi 

penguapan NH3 dengan meninggalkan proton (Sibarani, 2012). Aktivasi 

menggunakan NH4Cl bertujuan untuk meningkatkan situs asam Bronsted dalam 
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zeolit alam dengan adanya ion H
+
 yang menyebabkan situs asam zeolit alam 

meningkat. 

Preparasi katalis Zr-zeolit alam dilakukan dengan mengimpregnasikan logam 

Zr. Logam Zr diimpregkan dalam bentuk ionik, yaitu kation Zr
4+

 yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran dengan kation H
+
 dalam H/ZA. Kation yang 

berinteraksi pada permukaan zeolit alam selanjutnya dikalsinasi, bertujuan untuk 

menghilangkan air maupun pengotor organik yang mungkin mengkontaminasi saat 

proses impregnasi. Hasil perlakuan aktivasi dan modifikasi katalis disajikan pada 

Tabel 4.2 

Tabel 4.2. Hasil perlakuan aktivasi dan modifikasi katalis 

Parameter Setelah diaktivasi Setelah diimpregnasi 

Bentuk Serbuk halus Serbuk halus 

Ukuran Seragam Seragam 

Warna Abu-abu Putih tulang 

 

Aktivasi zeolit Y dilakukan dengan cara kalsinasi pada suhu 550
0
C selama 5 

jam. Aktivasi ini bertujuan untuk mengaktifkan situs asam pada zeolit, 

menghilangkan zat-zat organik, dan menghilangkan produk-produk gas yang masih 

terjerap dalam zeolit. 

4.2 Karakterisasi Katalis 

4.2.1 Analisis Difraksi Sinar-X (XRD) 

Katalis H/ZY, H/ZA dan Zr-zeolit alam yang telah diaktivasi, dikarakterisasi 

menggunakan XRD. Analisis ini digunakan untuk menentukan kristalinitas (stuktur 

kristal) dan kisi kristal dari katalis H/ZY, H/ZA dan Zr-zeolit alam. Analisis XRD 
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dilakukan dengan instrumen XRD PW Philips sumber sinar Cu Kα dengan range 2ϴ 

= 0-90º difraktogram dari katalis H/ZA, Zr-zeolit alam, dan dan H/ZY disajikan pada 

Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2. Difraktogram dari katalis H/ZY (a), H/ZA (b) dan Zr-zeolit alam 

(c) 

 

Berdasarkan hasil analisis XRD, H/ZY, H/ZA, dan Zr-zeolit alam, posisi sudut 

difraksi (2Ө) dan jarak antar bidang akan menggambarkan jenis kristal. Menurut 

Treacy dan dan Haggin (2001), refleksi dengan intensitas yang tajam pada daerah 

2Ө = 9,77°; 21,45°; 25,63°; 27,49° menunjukkan karakteristik mordenit. Berdasarkan 

Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa zeolit alam Malang merupakan golongan mordenit 

yang ditunjukkan adanya puncak pada 2Ө = 9,8400°; 21,3400°; 25,8750°; 27,2060°. 

Suminta (2006) menyatakan bahwa zeolit alam Malang mengandung fasa yang 

didominasi oleh fasa mordenit 
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Pada hasil spektrum XRD untuk Zr-zeolit alam puncak serapan Zr-zeolit alam 

menunjukkan penurunan intensitas jika dibandingkan puncak serapan H/ZA. 

Penurunan intensitas tersebut mengindikasikan telah terjadi penurunan kristalinitas. 

Hal ini bisa dimungkinkan karena adanya ion Zr
4+

 pada struktur zeolit yang 

menggeser keteraturan dan kerapatan zeolit di beberapa bagian. Selain penurunan 

intensitas juga terjadi pergeseran sudut 2ϴ. Pergeseran sudut 2ϴ dan penurunan 

intensitas puncak khas Zr-zeolit alam ditunjukkan pada posisi puncak (2ϴ) = 9,8400°; 

21,3400° dan 25,8750° bergeser menjadi posisi (2ϴ) = 9,3200°; 21,2650°; 25,6400°. 

Pada hasil analisis XRD untuk H-zeolit Y, terdapat puncak dengan intensitas 

tinggi yaitu pada posisi (2ϴ) = 6,5160°; 16,0217°; 20,7601° dan 24,0582° 

menunjukkan karakteristik zeolit Y. Treacy dan Haggin (2001), refleksi dengan 

intensitas yang tajam pada daerah 2Ө = 6,33°; 15,97°; 20,77°; 24,13° menunjukkan 

karakteristik zeolit Y. Berdasarkan data difraktogram pada Gambar 4.2.  terlihat 

bahwa H-zeolit Y memiliki kristalinitas yang baik dengan intensitas total tertinggi. 

Puncak-puncak pada difraktogram H/ZY yang telah diaktivasi memiliki kerapatan 

yang lebih rapat dengan base line lebih rata dibandingkan katalis H/ZA dan Zr-zeolit 

alam. Base line yang rata menunjukkan jumlah fasa impuritas yang bersifat amorpus 

sangat minim atau kemurnian kristal tinggi. Apabila terdapat fasa amorpus sebagai 

impuritas, maka base line dari puncak-puncak pada difraktogram tidak rata, 

membentuk lengkungan (bukit) (Trisunaryanti et al, 2012). Kristalinitas yang tinggi 

menunjukkan sifat katalitik zeolit semakin tinggi, stabil pada temperatur tinggi, 

porositas luas, dan pengemban bebas dari pengotor (Ariyanti, 2014). 
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4.2.2 Penentuan Keasaman Katalis 

Keasaman merupakan salah satu faktor penting dalam penggunaan zeolit 

sebagai katalis. Uji keasaman katalis pada penelitian ini dilakukan menggunakan 

metode gravimetri dengan amoniak sebagai basa adsorbat. Jumlah situs asam dengan 

amoniak sebagai basa adsorbat merupakan jumlah situs asam total katalis, dengan 

asumsi bahwa ukuran molekul NH3 yang kecil kemungkinan masuk sampai kedalam 

pori-pori katalis. Hasil pengukuran keasaman katalis menggunakan metode 

gravimetri dengan amoniak sebagai basa adsorbatnya disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Keasaman total ZHY, H/ZA, dan Zr-zeolit alam 

Material Keasaman total (amonia) 

H/ZY  8,8667 mmol/gram  

H/ZA  0,8089 mmol/gram  

Zr-zeolit alam 5,6993 mmol/gram 

 

Jumlah situs asam total berdasarkan data pada Tabel 4.3. sampel H/ZY 

memiliki keasaman total paling tinggi. Pada katalis Zr-zeolit alam memiliki keasaman 

yang lebih tinggi dibandingkan H/ZA. Hal ini disebabkan adanya pengembanan 

logam Zr dalam katalis. Adanya pengembanan logam Zr dimungkinkan menyebabkan 

kenaikan keasaman katalis karena logam Zr memiliki orbital d yang belum terisi 

penuh sehingga efektif menerima pasangan elektron dari basa adsorbat. Sumbangan 

jumlah situs asam dari logam Zr ini merupakan situs asam Lewis (Comelli et al, 

2006). Katalis H/ZY memiliki nilai keasaman paling tinggi daripada katalis H/ZA 

dan Zr-zeolit alam sehingga dapat menjadikan katalis H/ZY sebagai katalis yang 

lebih efektif dalam reaksi esterifikasi. 
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Keasaman untuk tiap adsorben maupun suatu katalis bergantung pada sifat 

dari permukaan adsorben maupun katalis tersebut, dimana dapat bersifat asam Lewis 

dan atau asam Bronsted. Untuk dapat membedakan jenis situs asam Bronsted dan 

situs asam Lewis di dalam zeolit dapat dilihat dari Gambar 4.5. Adanya sisi asam 

Lewis dapat muncul pada puncak kisaran 1450 cm
-1

, sedangkan sisi asam Bronsted 

muncul pada puncak kisaran 1550-1640 cm
-1

 (Ryczkowski, 2001). 

 
Gambar 4.3. Spektra FTIR keasaman katalis H/ZY (a), H/ZA (b), Zr-zeolit alam (c) 

 

Hasil analisis FTIR pada Gambar 4.3. dapat dilihat bahwa pada ketiga katalis 

memiliki situs asam Lewis dan Bronsted. Pada H/ZY ditunjukkan adanya puncak 

pada 1401,25 cm
-1

 dan 1639,65 cm
-1

 dengan serapan yang lebih tajam daripada 

katalis H/ZA dan Zr-zeolit alam, pada H/ZA ditunjukkan pada puncak 1402,04 cm
-1

 

dan 1641,55 cm
-1

, sedangkan pada katalis Zr-zeolit alam ditunjukkan pada puncak 

1401,86 cm
-1 

dan 1642,65 cm
-1

. 
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4.2.3. Analisis Zeolit menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) 

SEM adalah mikroskop elektron yang menggambar permukaan sampel 

dengan cara memindai dengan sinar energi tinggi elektron. Morfologi permukaan 

katalis H/ZY, H/ZA, dan Zr-zeolit alam diamati menggunakan instrumen SEM. 

Tujuan pengamatan pada ketiga jenis katalis ini untuk mengetahui morfologi secara 

mikroskopis dengan perbesaran tinggi dan mengetahui perubahan morfologi yang 

mungkin terjadi secara mikroskopis antara zeolit alam dengan zeolit alam yang 

dimodifikasi. Hasil dari SEM katalis H/ZY, H/ZA, dan Zr-zeolit alam disajikan pada 

Gambar 4.4. 

       

 
Gambar 4.4. Morfologi permukaan katalis H/ZY (a), H/ZA (b), Zr-ZA (c) 

 

a b 

c 
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Berdasarkan Gambar 4.4. morfologi permukaan katalis H/ZY, H/ZA, dan Zr-

zeolit alam pada perbesaran 10000x mempunyai morfologi yang berbeda. Pada 

katalis H/ZA mempunyai morfologi yang tidak beraturan, berongga seperti batuan 

keropos. Berdasarkan hasil XRD, zeolit alam Malang memiliki karakteristik Kristal 

mordenit yang berbentuk seperti jarum, tetapi pada hasil SEM tidak terlihat bentuk 

jarum, sedangkan morfologi katalis Zr-zeolit alam tampak bentuk Kristal mordenit 

menyerupai jarum. Morfologi katalis Zr-zeolit alam hampir sama dengan katalis 

H/ZA, hal ini sesuai dengan hasil XRD yang menunjukkan tidak terjadi perubahan 

pada struktur kristal zeolit alam. Berdasarkan hasil SEM perbesaran 10000x diketahui 

bahwa katalis H/ZY mempunyai morfologi yang seragam berupa butiran-butiran 

menyerupai kubus tidak beraturan. Anggraini et al (2015) menyatakan berdasarkan 

hasil SEM perbesaran 10000x diketahui bahwa morfologi katalis H/ZY adalah berupa 

butiran-butiran berbentuk kotak. 

 

4.3 Analisis α-Pinena 

Bahan dasar α-pinena yang digunakan dalam penelitian ini merupakan minyak 

terpentin yang berasal dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan diisolasi dengan 

cara distilasi pengurangan tekanan, menghasilkan kadar sebesar 98,10% dengan 

redestilasi. Hasil identifikasi fisik senyawa α-pinena disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Sifat fisik senyawa α-pinena 

Sifat Fisik Keterangan 

Wujud Cair 

Warna Jernih (tidak berwarna) 

Bau Khas terpentin 
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Analisis struktur senyawa α-pinena dilakukan menggunakan spektrofotometer 

inframerah dan analisis kadar α-pinena dilakukan menggunakan kromatografi gas. 

Hasil analisis menggunakan spektrofotometer inframerah pada Gambar 4.5. dan 

interpretasinya pada Tabel 4.5. 

 
Gambar 4.5. Spektra FTIR analisis α-pinena 

 

Tabel 4.5 Interpretasi Spektrum IR α-pinena 

No. Bilangan Gelombang (cm-1) Interpretasi 

1. 2919,19 Rentangan C-H alkana 

2. 1658,77 Rentangan C=C 

3. 1444,96 -CH2 

4. 1371,80 -CH3 

 

Hasil analisis menggunakan spektrofotometer inframerah pada Gambar 4.5 dan 

interpretasinya pada Tabel 4.5 menunjukkan adanya beberapa serapan karakteristik. 

Puncak 2919,19 cm
-1

 menunjukkan adanya serapan gugus C-H alkana puncak 
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1658,77 cm
-1

 menunjukkan adanya rentangan C=C alkena, puncak 1444,96 cm
-1 

menunjukkan gugus -CH2 dan puncak 1371,80 cm
-1 

menunjukkan gugus -CH3. 

 

Gambar 4.6. Kromatogram GC senyawa α-pinena hasil isolasi 

 

Tabel 4.6. Interpretasi GC senyawa α-pinena hasil isolasi 

Puncak Waktu retensi (menit) Kadar (%) 

1 2,175 98,10324 

2 2,709 0,66093 

3 2,952 1,23582 

 

Pada Gambar 4.6. menunjukkan adanya tiga puncak. Puncak tertinggi dengan 

waktu retensi 2,175 menit merupakan senyawa dominan dengan presentase kadar 

sebesar 98,10%. Puncak ini diyakini merupakan puncak senyawa α-pinena, diperkuat 

dengan hasil analisis strukturnya menggunakan spektrofotometer inframerah yang 

menunjukkan beberapa gugus fungsi yang menyusun senyawa α-pinena. 
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4.4 Reaksi Esterifikasi α-Pinena 

Pada penelitian ini, senyawa terpenil asetat disintesis melalui reaksi 

esterifikasi α-pinena secara “in situ” menggunakan katalis zeolit. Katalis zeolit yang 

digunakan yaitu katalis H/ZA, katalis Zr-zeolit alam, dan katalis H/ZY. Reaksi 

dilakukan pada suhu konstan 40
o
C dengan variasi waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. 

Produk yang diperoleh kemudian dipusingkan dalam sentrifuge pada kecepatan 350 

rpm selama 10 menit untuk memisahkan fase cair berupa produk reaksi dan fase 

padat berupa katalis. Selanjutnya larutan diekstraksi dengan menambahkan 

diklorometana untuk menarik fase organik, kemudian ditambahkan akuades untuk 

menghilangkan sisa asam. Fase organik selanjutnya ditambahkan NaHCO3 untuk 

menetralkan larutan. Fase organik yang sudah netral ditambah Na2SO4 untuk 

mengikat sisa air yang ada dalam larutan. Fase organik tersebut selanjutnya dialiri gas 

nitrogen untuk menghilangkan sisa pelarut. Fase organik dianalisis menggunakan 

Kromatografi Gas (GC) dan hasil terbaik dianalisis dengan GC-MS. Tahapan reaksi 

esterifikasi α-pinena disajikan pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7. Tahapan reaksi esterifikasi α-pinena menjadi produk (dimodifikasi dari 

Liu et al, 2008) 

 

 

Reaksi esterifikasi α-pinena dilakukan secara “in situ” dengan senyawa target 

yaitu terpenil asetat. Pada reaksi esterifikasi α-pinena menghasilkan senyawa terpenil 

asetat dan produk samping berupa bornil asetat dan fensil asetat. Pada campuran 

reaksi tersebut ditambahkan air dengan tujuan reaksi membentuk senyawa α-terpineol 

dahulu melalui reaksi hidrasi, kemudian α-terpineol bereaksi lagi dengan anhidrida 

asetat membentuk produk terpenil asetat. Reaksi ini yang dimaksudkan sebagai reaksi 

“in situ”. 

4.5 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis 

zeolit alam 

Produk hasil reaksi esterifikasi dianalisis dengan GC dengan menggunakan 

kolom HP-5 yang bersifat semipolar-nonpolar dan sampel diinjeksikan pada 
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temperatur injektor 300
o
C, temperatur kolom 70

o
C, temperatur detektor 300

o
C, dan 

running selama 21 menit. 

4.5.1 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 1 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis zeolit alam pada 

variasi waktu 1 jam dianalisis menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram 

GC disajikan pada Gambar 4.8 dan interpretasinya pada Tabel 4.7 

 
Gambar 4.8 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 1 jam 

 

Tabel 4.7 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

1 jam 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,638 80,91 17,53  

6,873 1,82  10,36 

7,120 0,28  1,62 

7,226 0,47  2,69 

7,497 7,37  42,04 
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Pada reaksi esterifikasi α-pinena yang berlangsung selama 1 jam, sisa 

senyawa awal α-pinena yang muncul pada waktu retensi 2,638 masih besar yaitu 

80,91%. Konversi α-pinena juga masih kecil yaitu 17,53% tetapi pada reaksi ini telah 

terbentuk senyawa terpineol yang muncul pada waktu retensi 6,873 dengan kadar 

1,82% dan telah terbentuk produk sasaran yaitu senyawa terpenil asetat yang muncul 

pada waktu retensi 7,497 dengan kadar yang sangat kecil yaitu 7,37% dengan 

selektivitas yang cukup tinggi yaitu 42,04%. 

4.5.2 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 2 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 2 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.9 

dan interpretasinya pada Tabel 4.8 

 

Gambar 4.9 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 2 jam 
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Tabel 4.8 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

2 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,622 47,52 51,57  

5,791 26,45  51,29 

6,926 2,42  4,68 

7,445 16,04  31,10 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena yang berlangsung selama 2 jam, sisa 

senyawa α-pinena semakin berkurang yaitu 47,52%, konversinya juga meningkat 

menjadi 51,57%. Senyawa terpineol yang terbentuk semakin meningkat yaitu sebesar 

26,45%. Produk sasaran terpenil asetat yang terbentuk juga meningkat menjadi 

16,04% tetapi selektivitasnya menurun menjadi 31,10%, hal ini disebabkan senyawa 

terpineol yang terbentuk lebih besar dibandingkan produk sasaran terpenil asetat. 

4.5.3 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 3 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 3 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.10 

dan interpretasinya pada Tabel 4.9 
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Gambar 4.10 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 3 jam 

 

Tabel 4.9 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

3 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,652 25,38 74,13  

5,842 43,31  58,43 

6,910 3,76  5,07 

7,196 1,02  1,38 

7,404 21,40  28,87 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena yang berlangsung selama 3 jam, sisa 

senyawa α-pinena semakin berkurang menjadi 25,38%, konversinya meningkat 

menjadi 74,13%. Senyawa terpineol yang terbentuk semakin meningkat menjadi 

43,31%. Produk sasaran terpenil asetat yang terbentuk juga meningkat menjadi 

21,40%, tetapi selektivitas produk terpenil asetat menurun menjadi 28,87% karena 
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senyawa terpineol yang terbentuk sangat besar dan adanya produk samping berupa 

fensil asetat dan bornil asetat. 

4.5.4 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 4 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 4 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.11 

dan interpretasinya pada Tabel 4.10 

 
Gambar 4.11 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 4 jam 

 

Tabel 4.10 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

4 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,931 5,22 94,68  

6,206 55,32  58,40 

7,276 3,62  3,82 

7,774 28,77  30,04 
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Pada reaksi esterifikasi α-pinena yang berlangsung selama 4 jam, senyawa 

awal α-pinena yang terkonversi semakin meningkat sampai 94,68% dengan sisa 

senyawa awal α-pinena sangat rendah yaitu 5,22%. Senyawa terpineol juga 

meningkat menjadi 55,32%. Produk sasaran terpenil asetat yang terbentuk juga 

semakin meningkat menjadi 28,87% dengan selektivitas 30,04%. 

 
Gambar 4.12 Grafik hubungan konversi, selektivitas, dan kadar terpenil asetat 

 

Konversi α-pinena pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis 

zeolit alam semakin meningkat seiring bertambahnya waktu hal ini disebabkan 

seiring bertambahnya waktu senyawa α-pinena akan semakin bereaksi membentuk 

senyawa lain sehingga kadar α-pinena berkurang karena terkonversi membentuk 

senyawa lain, sedangkan selektivitas produk terpenil asetat semakin menurun seiring 

bertambahnya waktu, hal ini disebabkan kadar senyawa terpineol lebih besar daripada 

terpenil asetat sehingga selektivitas terpenil asetat semakin menurun. Kadar produk 

terpenil asetat semakin meningkat seiring bertambahnya waktu, kadar produk terpenil 
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asetat paling tinggi diperoleh sebesar 28,77% pada waktu 4 jam dengan selektivitas 

30,04%. 

4.6 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis 

Zr/ZA 

4.6.1 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 1 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 1 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.13 

dan interpretasinya pada Tabel 4.11 

 
Gambar 4.13 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 1 jam 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

1 jam 
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Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,859 69,23 29,43%  

6,173 15,32  52,07% 

7,337 1,28  4,35% 

7,887 0,39  1,33% 

7,989 7,31  24,85% 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis Zr-zeolit alam yang 

berlangsung selama 1 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa masih besar yaitu 

69,23% sehingga konversi α-pinena juga kecil yaitu 29,43%. Senyawa terpineol yang 

terbentuk sebesar 15,32%. Pada reaksi ini telah terbentuk produk terpenil asetat 

dengan kadar 7,31% dengan selektivitas sebesar 24,85%. 

4.6.2 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 2 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 2 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.14 

dan interpretasinya pada Tabel 4.12 
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Gambar 4.14 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 2 jam 

 

 

Tabel 4.12 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

2 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,866 65,57 33,17  

6,082 14,17  42,74 

7,274 3,00  9,04 

7,747 0,46  1,38 

7,837 11,34  34,18 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis Zr-zeolit alam yang 

berlangsung selama 2 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa sedikit meningkat 

menjadi 65,57% sehingga konversi α-pinena juga sedikit meningkat menjadi 33,17%. 

Kadar senyawa terpineol menurun menjadi 14,17% sedangkan kadar produk terpenil 



57 
 

 
 

asetat meningkat menjadi 11,34% dengan selektivitas yang juga meningkat menjadi 

34,18%. 

4.6.3 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 3 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 3 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.15 

dan interpretasinya pada Tabel 4.13 

 
Gambar 4.15 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 3 jam 

 

Tabel 4.13 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

3 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,870 31,68 67,71  

6,096 45,51  67,21 

7,279 1,93  2,85 

7,766 4,78  7,06 
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Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis Zr-zeolit alam yang 

berlangsung selama 3 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa semakin berkurang 

menjadi 31,68% dan konversinya meningkat menjadi 67,71%. Senyawa terpineol 

yang terbentuk mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 45,51% sedangkan 

kadar produk terpenil asetat menurun menjadi 4,78% dengan selektivitas yang rendah 

yaitu 7,06%. 

4.6.4 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 4 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 4 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.16 

dan interpretasinya pada Tabel 4.14 

 
Gambar 4.16 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 4 jam 

 

Tabel 4.14 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

4 jam 
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Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

3,087 4,43 95,48  

6,136 55,33  57,95 

7,416 2,15  2,25 

7,894 1,68  1,76 

8,016 23,53  24,64 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis Zr-zeolit alam yang 

berlangsung selama 4 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa sangat sedikit yaitu 

4,43% dan terkonversi sangat tinggi sebesar 95,48%. Kadar senyawa tepineol 

mengalami peningkatan menjadi 55,33% dan kadar produk terpenil asetat yang 

terbentuk juga meningkat cukup tinggi menjadi 23,53% dengan selektivitasnya 

24,64%, peningkatan kadar ini bisa disebabkan senyawa terpineol yang terbentuk 

pada waktu 3 jam cukup besar sehingga kadar produk terpenil asetatnya mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi. 

 

Gambar 4.17 Grafik hubungan konversi, selektivitas, dan kadar terpenil asetat 
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Konversi α-pinena pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis Zr-

zeolit alam semakin meningkat seiring bertambahnya waktu. Konversi yang selalu 

meningkat tidak diiringi dengan peningkatan selektivitas, hal ini bisa disebabkan 

kadar senyawa terpineol yang terbentuk lebih besar sehingga selektivitas produk 

terpenil asetat dari waktu 1 jam sampai 4 jam selalu menurun. Kadar produk terpenil 

asetat semakin meningkat seiring bertambahnya waktu, tetapi pada waktu 3 jam kadar 

produk terpenil asetat menurun, hal ini disebabkan senyawa terpineol yang terbentuk 

sangat besar. Produk terpenil asetat yang terbentuk dengan kadar maksimal diperoleh 

sebesar 23,53% pada waktu 4 jam dengan selektivitas 24,64%. 

4.7 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis 

H-Zeolit Y 

4.7.1 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 1 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 1 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.18 

dan interpretasinya pada Tabel 4.15 
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Gambar 4.18 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 1 jam 

 

Tabel 4.15 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

1 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,875 21,71 77,87  

6,207 16,39  21,05 

7,114 10,35  13,29 

7,716 43,34  55,66 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis H/ZY yang 

berlangsung selama 1 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa cukup kecil yaitu 

21,71% dan terkonversi cukup tinggi yaitu 77,87%. Kadar senyawa terpineol sebesar 

16,39%. Produk terpenil asetat yang terbentuk sudah cukup tinggi yaitu 43,34% 

dengan selektivitas sebesar 55,66%. 
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4.7.2 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 2 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 2 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.19 

dan interpretasinya pada Tabel 4.16 

 
Gambar 4.19 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 2 jam 

 

Tabel 4.16 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

2 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,976 20,69 78,91%  

6,158 14,93  18,92% 

7,178 7,09  8,98% 

7,719 49,17  62,31% 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis H/ZY yang 

berlangsung selama 2 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa sedikit menurun 
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menjadi 20,69% dan konversinya semakin meningkat menjadi 78,91%. Kadar 

senyawa terpineol menurun menjadi 14,93%. Kadar produk terpenil asetat meningkat 

menjadi 49,17% dengan selektivitas 62,31%. 

4.7.3 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 3 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 3 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.20 

dan interpretasinya pada Tabel 4.17 

 
Gambar 4.20 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 3 jam 
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Tabel 4.17 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

3 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

3,047 18,30 81,34%  

6,180 9,70  11,93% 

6,403 9,46  11,64% 

7,284 9,44  11,60% 

7,861 43,71  53,74% 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis H/ZY yang 

berlangsung selama 3 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa sedikit menurun 

menjadi 18,30% dan konversinya meningkat menjadi 81,34%. Kadar senyawa 

terpineol menurun menjadi 9,70%. Kadar produk terpenil asetat menurun menjadi 

43,71%, hal ini disebabkan adanya produk samping yang terbentuk yaitu fensil asetat 

dan bornil asetat memiliki kadar yang cukup tinggi yaitu 9,44% dan 9,46% sehingga 

selektivitas produk terpenil asetat juga menurun menjadi 53,74%. 

4.7.4 Analisis hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 4 jam 

 Hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada variasi waktu 4 jam dianalisis 

menggunakan kromatografi gas, hasil kromatogram GC disajikan pada Gambar 4.21 

dan interpretasinya pada Tabel 4.18 
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Gambar 4.21 Kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 4 jam 

 

Tabel 4.18 Interpretasi kromatogram GC hasil reaksi esterifikasi α-pinena pada waktu 

4 jam 

 

Waktu retensi (menit) Kadar (%) Konversi (%) Selektivitas (%) 

2,947 13,66 86,10%  

6,211 10.91  12,67 

7,131 6,28  7,29 

7,493 1,46  1,70 

7,705 52,83  61,38 

 

Pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis H/ZY yang 

berlangsung selama 4 jam, senyawa awal α-pinena yang tersisa menurun menjadi 

13,66% dan konversinya meningkat menjadi 86,10%. Kadar senyawa terpineol 

sedikit meningkat menjadi 10,91%. Kadar produk terpenil asetat yang terbentuk juga 

meningkat kembali menjadi 52,83% dengan selektivitas yang juga meningkat 

menjadi 61,38%. 
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Gambar 4.22 Grafik hubungan konversi, selektivitas, dan kadar terpenil asetat 

 

Konversi α-pinena pada reaksi esterifikasi α-pinena menggunakan katalis 

H/ZY semakin meningkat seiring bertambahnya waktu. Kadar produk terpenil asetat 

meningkat dari waktu reaksi 1 jam ke waktu 2 jam, tetapi pada waktu 3 jam 

mengalami penurunan dikarenakan terbentuk beberapa produk samping yaitu fensil 

asetat dan bornil asetat dengan kadar cukup tinggi masing-masing yaitu 9,46% dan 

9,44% sehingga selektivitas produk terpenil asetat juga menurun, kemudian kadar 

produk terpenil asetat meningkat lagi pada waktu reaksi 4 jam. Kadar produk terpenil 

asetat maksimal diperoleh sebesar 52,83% pada waktu 4 jam dengan selektivitas 

61,38%.  

4.8 Analisis Produk Terpenil Asetat 

Berdasarkan pemaparan dari hasil reaksi esterifikasi α-pinena, kadar produk 

terpenil asetat yang paling besar terbentuk pada reaksi dengan menggunakan katalis 

H/ZY. Jika dilihat dari keasamannya katalis H/ZY mempunyai nilai keasaman paling 

tinggi daripada katalis zeolit alam dan Zr-zeolit alam sehingga katalis H/ZY lebih 
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efektif dalam melangsungkan reaksi esterifikasi. Pada katalis Zr-zeolit alam memiliki 

nilai keasaman yang lebih tinggi daripada katalis zeolit alam, tetapi pada hasil reaksi 

esterifikasi α-pinena kadar produk terpenil asetat yang dihasilkan lebih rendah, hal ini 

bisa disebabkan  logam Zr yang terlalu besar sehingga menutup pori zeolit alam dan 

akhirnya menghambat kerja katalis dalam membentuk terpenil asetat. 

 

4.9. Analisis Produk Esterifikasi α-Pinena dengan Gass Cromatografi- 

Spektrum Massa (GCMS) dan FTIR 

 Untuk mengetahui perkiraan senyawa dan gugus fungsi yang terdapat pada 

hasil reaksi esterifikasi dengan katalis H/ZY, H/ZA, dan Zr-zeolit alam pada suhu 

40
o
C dan waktu reaksi 2 jam untuk katalis H/ZY dan waktu 3 jam untuk katalis H/ZA 

dan Zr-zeolit alam dilakukan analisis dengan spektrofotometer inframerah (IR). Hasil 

analisis disajikan pada Gambar 4.23. dan interpretasinya pada Tabel 4.19. 

 
Gambar 4.23. Spektrum IR produk terpenil asetat menggunakan katalis H/ZY 

(a), Zr-zeolit alam (b), dan H/ZA (c) 
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Tabel 4.19. Interpretasi spektrum IR terpenil asetat 

No. Bilangan Gelombang (cm
-1

) Interpretasi 

1. 2923,27 Rentangan C-H alkana 

2. 1725,19 Rentangan C=O 

3. 1445,71 -CH2 

4. 1371,91 -CH3 

 

 Hasil analisis menggunakan spektrofotometer inframerah pada Gambar dan 

interpretasinya pada Tabel 4.19. menunjukkan adanya beberapa serapan karakteristik. 

Puncak 2923,27 cm
-1

 menunjukkan adanya serapan gugus C-H alkana, puncak 

1725,19 cm
-1

 menunjukkan adanya rentangan C=O yang merupakan serapan 

karakteristik ester, puncak 1444,96 cm
-1 

menunjukkan gugus -CH2 dan puncak 

1371,80 cm
-1 

menunjukkan gugus -CH3. Hal ini menunjukkan bahwa produk ester 

telah terbentuk yaitu produk terpenil asetat. Untuk memperkuat hasil analisis tersebut 

maka dilakukan analisis menggunakan GC-MS. 

Analisis dengan GC-MS bertujuan untuk mengetahui jumlah senyawa, massa 

rumus, rumus struktur, dan mass peak senyawa hasil reaksi esterifikasi. Hasil produk 

reaksi esterifikasi dengan katalis H/ZA pada waktu 3 jam dianalisis menggunakan 

GCMS. Kromatogram GC-MS produk esterifikasi α-pinena disajikan pada Gambar 

4.24. dan interpretasinya pada Tabel 4.20. 
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Gambar 4.24. Kromatogram GC-MS produk reaksi esterifikasi α-pinena 

 

Tabel 4.20. Interpretasi GC-MS produk reaksi esterifikasi α-pinena 

Puncak Waktu retensi Persen Area Nama Senyawa 

1 5,456 1,71% Beta ocimena 

2 8,014 1,31% Limonena 

3 10,528 2,40% Fensil alkohol 

4 12,164 1,65% Borneol 

5 13,179 47,08% α-Terpineol 

6 13,985 3,92% Fensil asetat 

7 15,893 7,08% Bornil asetat 

8 17,910 34,80% Terpenil asetat 

  

 Berdasarkan Tabel 4.20. menunjukkan adanya senyawa terpenil asetat yang 

muncul pada waktu retensi 17,910 dengan persen area sebesar 34,80%, hal ini 

menunjukkan bahwa produk sasaran pada penelitian ini yaitu terpenil asetat telah 

terbentuk melalui reaksi α-pinena secara “in situ”. Sedangkan spektrum massa 

produk terpenil asetat disajikan pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.25. Spektrum massa produk terpenil asetat 
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 Berdasarkan spektrum massa terpenil asetat terdapat sembilan peak yang 

merupakan puncak setiap ion molekul setiap fragmen. Hasil fragmentasi dari setiap 

ion molekul disajikan pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26. Fragmentasi senyawa terpenil asetat 

 Pada Gambar 4.26. hanya terdapat enam fragmen ion molekul dari sembilan 

fragmen. Senyawa terpenil asetat memiliki massa molekul m/e 196 dan melepaskan 

CH3COOH membentuk ion molekul dengan m/z 136, dari pecahan ion molekul 

tersebut didapat pecahan ion molekul dengan m/z 121, kemudian melepas -CH2- 

menjadi pecahan ion molekul dengan m/z 107 dan seterusnya sampai terbentuk 

pecahan ion molekul dengan m/z 41.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sintesis terpenil asetat dapat dilakukan melalui reaksi esterifikasi α-pinena 

secara “in situ” dengan bantuan katalis H/ZA, Zr-zeolit alam, dan H/ZY. 

2. Waktu yang paling baik dalam melakukan sintesis terpenil asetat yaitu 4 jam 

menggunakan katalis H/ZY, 4 jam menggunakan katalis H/ZA, 4 jam 

menggunakan katalis Zr-zeolit alam. 

3. Katalis yang paling efektif digunakan pada sintesis terpenil asetat yaitu katalis 

H/ZY dengan kadar hasil produk terbesar yaitu 52,83% pada waktu 4 jam 

dengan selektivitas sebesar 61,38%.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan percobaan penulis dapat memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan kajian mengenai sintesis terpenil asetat 

melalui reaksi esterifikasi secara “in situ” dengan variasi temperatur dan jenis 

katalis lainnya. 

2. Perlu dilakukan pengembanan logam terhadap katalis dengan metode 

pertukaran ion agar hasil katalis lebih baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Diagram Kerja Penelitian 

1. Perlakuan awal zeolit alam 

           

       

Dihaluskan, diayak ukuran 100 mesh 

           

           

            

      Direndam dalam aquades 

Diaduk selama 24 jam 

Disaring, dipanaskan 120⁰C 

         

 

2. Aktivasi Zeolit Alam        

           

       

Direndam HF 1%    

Dicuci dengan aquades 

Dipanaskan 120
0
C selama 1 jam 

 

 

 

Direndam HCl 6M 

 

Dibilas aquademin sampai ion Cl
- 

hilang 

Dioven 120
0
C selama 1 jam 

 

 

+ NH4Cl 1N 

Dibilas aquademin sampai ion Cl- 

hilang 

Dikalsinasi 

 

 

       

 

Zeolit 

Zeolit serbuk 

Zeolit siap diaktivasi 

Zeolit alam 

Zeolit bebas pengotor 

Zeolit + HCl 2M 

H-Zeolit alam 

Karakterisasi dengan SEM dan XRD 

Zeolit terdealuminasi 
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3. Pengembanan logam Zr pada zeolit alam 

 

 

 

Ditambah 0,5773 g ZrCl4 dalam 

bentuk larutan (ditambah 10 mL 

aquademin) 

 

 

 

Diaduk dan dipanaskan pada suhu 

90
o
C sampai larutan menguap 

 

 

Dikalsinasi pada suhu 400
o
C selama 

4 jam 

 

 

 

 

4. Aktivasi Zeolit Y 

 

 

 

Dikalsinasi 550⁰C selama 3 jam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeolit Y 

Zeolit Y terkalsinasi 

2,4327 g H/ZA 

Campuran H/ZA dengan larutan 

ZrCl4 

Katalis Zr-Zeolit alam 

Karakterisasi dengan XRD dan 

SEM 

Karakterisasi dengan XRD dan 

SEM 
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5. Penentuan Jumlah Situs Asam        

 

           

 

 

 

 

Dipanaskan  120
o
C selama 2 jam 

 

 

 

Didinginkan kemudian ditimbang 

 

 

 

Diinkubasi dan dialiri gas amoniak 24 

jam 

 

 

 

 

           

   

 

6. Isolasi α-pinena dari minyak terpentin 

 

 

Disaring, ditambah Na2SO4 anhidrat, 

disaring 

 

 

Didestilasi fraksinasi pengurangan 

tekanan  

 

 

 

 

 

 

 

Minyak terpentin 

Minyak terpentin bebas air 

Destilat 

Dianalisis dengan IR dan GC 

Krus porselin 

Zeolit dalam krus porselin 

Zeolit yang telah dialiri gas 

Karakterisasi menggunakan FTIR 

Zeolit dan krus porselin 

0,1 gram zeolit 
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7. Esterifikasi α-pinena menjadi terpenil asetat  

 

 

 

Dimasukkan dalam refluk 

Diaduk dengan pengaduk mekanik 

Campuran dicuplik pada waktu 1, 2, 

3, 4 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 g α-pinena + 10 mL anhidrida asam asetat +10 mL 

diklorometana+ 5 mL akuades + 0,5 g katalis 

1 2 3 4 

Cuplikan 
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8. Pemisahan Senyawa Terpenil Asetat 

 

 

 

 

 

 

Disentrifuge 10 menit; 350 rpm 

 

 

 

 

 

 

Diekstraksi dengan 3 mL 

diklorometana (dua kali ekstraksi) 

 

 

 

 

 

 

Dicuci dengan akuades 

 

 

 

 

 

 

Dinetralkan dengan NaHCO3 10% 

 

 

Ditambah Na2SO4 

 

 

Dipekatkan dengan gas nitrogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase cair 

Cuplikan 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

FTIR 

GC-MS 

GC 

Fase organik 

Fase organik 

Fase organik netral 

Fase organik netral bebas air 

Analisis 

Fase organik pekat 

1 2 3 4 
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Lampiran  2. Perhitungan Uji Keasaman Katalis 

 

a. Keasaman total zeolit alam 

Keasaman total  

Keasaman total  

Keasaman total  mmol/gram 

 

b. Keasaman katalis Zr-zeolit alam 

Keasaman total  

Keasaman total  

Keasaman total  mmol/gram 

 

c. Keasaman zeolit Y 

Keasaman total  

Keasaman total  

Keasaman total  

Keterangan: 

W0 = Berat krus porselin kosong setelah dipanaskan 

W1 = Berat krus porselin berisi sampel setelah dipanaskan 

W2 = Berat krus porselin setelah adsorpsi amonia 
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Lampiran 3. Analisis FTIR keasaman katalis 

Spektra IR keasaman katalis H/ZY 

 

Spektra IR keasaman katalis H/ZA 
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Spektra IR keasaman katalis Zr-Zeolit alam 

 

 

Lampiran 4. Hasil karakterisasi XRD 

Difraktogram XRD H/ZY 
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Difraktogram XRD H/ZA 

 

Difraktogram XRD Zr-Zeolit alam 
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Lampiran  4. Hasil karakterisasi katalis menggunakan SEM 

Katalis H/ZY 

     

Perbesaran 2000x    Perbesaran 10000x 

 

Perbesaran 30000x 

Katalis H/ZA 

      

Perbesaran 5000x    Perbesaran 10000x 
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Perbesaran 25000x 

Katalis Zr-Zeolit alam 

   

Perbesaran 1000x    Perbesaran 2500x 

 

Perbesaran 5000x 



88 
 

 
 

Lampiran 5. Analisis FTIR senyawa terpenil asetat 

 

Lampiran 6. Dokumentasi penelitian 
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