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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tempurung Kelapa 

Tanaman kelapa merupakan tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia, 

sehingga hasil alam berupa kelapa di Indonesia sangat melimpah. Tanaman 

kelapa (Cocos nucifera) merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam 

famili Palmae dan banyak tumbuh di daerah tropis, seperti di Indonesia. 

Tanaman kelapa membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai untuk 

pertumbuhan dan produksinya. Faktor lingkungan itu adalah sinar matahari, 

temperatur, curah hujan, kelembaban, dan tanah (Amin, 2010). 

Salah satu bagian yang terpenting dari tanaman kelapa adalah buah kelapa. 

Buah kelapa terdiri dari beberapa bagian, yaitu epicarp, mesocarp, endocarp, dan 

endosperm. Epicarp yaitu kulit bagian luar yang permukaannya licin agak keras 

dan tebalnya +   ⁄  mm. Mesocarp yaitu kulit bagian tengah yang disebut sabut. 

Bagian ini terdiri dari serat-serat yang keras, tebalnya 3-5 cm. Endocarp yaitu 

bagian tempurung yang sangat keras. Tebalnya 3-6 mm. Bagian dalam melekat 

pada kulit luar dari endosperm yang tebalnya 8-10 mm. Buah kelapa yang telah 

tua terdiri dari 35% sabut, 12% tempurung, 28% endosperm, dan 25% air 

(Purnama, 2013). Bagian dari buah kelapa yang dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan dalam kehidupan sehari-hari adalah daging buah dan air kelapanya, 

sehingga tempurung kelapa dibuang begitu saja dan kurang dimanfaatkan. Oleh 

karena itu, studi pemanfaatan tempurung kelapa perlu dilakukan agar lebih 

memiliki nilai guna, sehingga dapat mereduksi jumlah tempurung kelapa dalam 

timbunan sampah. 

Kandungan kimia dari tempurung kelapa adalah selulosa, hemiselulosa, 

lignin, dan abu dengan komposisi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1. Komposisi Kimia Tempurung Kelapa 

Komponen Persentase (%) 

Selulosa 34 

Lignin 27 

Hemiselulosa 21 

Abu 18 

(Sumber: Tamado, 2013) 

Hemiselulosa adalah jenis polisakarida dengan berat molekul kecil berantai 

pendek dibanding dengan selulosa dan banyak dijumpai pada kayu lunak. 

Hemiselulosa disusun oleh pentosa (C5H8O4) dan heksosa (C6H10O5). Pentosan 

banyak terdapat pada kayu keras, sedangkan heksosan terdapat pada kayu lunak. 

Pentosan yang mengalami pirolisis menghasilkan furfural, furan, dan turunannya 

serta asam karboksilat. Heksosan terdiri dari mannan dan galakton dengan unit 

dasar mannosa dan galaktosa, apabila mengalami pirolisis menghasilkan asam 

asetat dan homolognya. Hemiselulosa tempurung kelapa juga mengandung 

selulosa dan lignin. Hasil pirolisis selulosa adalah asam asetat dan fenol. 

Sedangkan pirolisis lignin menghasilkan aroma yang berperan dalam produk 

pengasapan. Senyawa aroma yang dimaksud adalah fenol dan eterfenolik seperti 

guaikol (2-metoksi fenol), syringol (1,6-dimetoksi fenol) dan derivatnya (Kasim, 

2012). 

2.2. Pirolisis 

Pirolisis dapat didefinisikan sebagai dekomposisi thermal material organik 

tanpa adanya oksigen. Pirolisis pada umumnya diawali pada suhu 200
o
C dan 

bertahan pada suhu sekitar 250–300
o
C (Hasanah, 2012). Selulosa terdekomposisi 

pada temperatur 280
o
C dan berakhir pada 300

o
C-350

o
C. Hemiselulosa 

terdekomposisi pada temperatur 200
o
C-250

o
C. Lignin mulai mengalami 

dekomposisi pada temperatur 300
o
C-350

o
C (Kasim, 2012). 

Metode pirolisis berbeda dalam hal waktu, suhu, dan tingkat pemanasan. 

Metode pirolisis dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu pirolisis 
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lambat dan cepat (flash). Pirolisis lambat terdiri dari tingkat pemanasan lambat 

dari 0,1-1°C/detik, waktu dibutuhkan mulai dari beberapa jam sampai beberapa 

menit, dan suhu antara 400-600°C. Metode ini telah digunakan selama berabad-

abad untuk menghasilkan metanol dan rendemen yang dihasilkan jumlahnya 

kira-kira sama antara padat, gas, dan cairan. Pirolisis cepat merupakan metode 

yang relatif baru, teknologi ini menjanjikan hasil cairan yang tinggi dicapai 

melalui pemanasan cepat antara 10-1000°C/detik, waktu tinggal pendek yaitu 

kurang dari 2 detik, suhu 400-650°C, dan dengan pendinginan yang cepat dari 

uap (Dickerson, 2013). 

Pirolisis suatu biomassa akan menghasilkan tiga macam produk, yaitu 

produk gas, cair, dan padat (char) dengan jumlah produk tergantung pada jenis 

prosesnya (suhu dan waktu pirolisis). Jumlah produk gas, cair dan padat pada 

berbagai jenis proses pirolisis dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Jumlah Produk Gas, Cair dan Padat pada Berbagai Jenis Pirolisis. 

Jenis Pirolisis 

Komposisi 

Gas Cair 
Padat 

(Char) 

Fast Pyrolysis 

13% 

75% 

(senyawa 

organik) 

12% 
- Suhu moderat (~500

o
C) 

- Waktu pirolisis singkat (< 2 

detik) 

Carbonization 

35% 30% (air) 35% - Suhu relatif rendah 

- Waktu pirolisis lama 

Gasification 

85% 5% (tar) 10% - Suhu tinggi (>800
o
C) 

- Waktu pirolisis lama 

(Sumber: Danarto, 2010) 

Mekanisme transfer panas adalah hal yang penting dalam desain reaktor. 

Dua cara utama dari pemanasan partikel biomassa dalam pirolisis terdiri dari 

transfer panas gas-padat dimana panas ditransfer dari gas panas ke partikel 

biomassa yang terpirolisis oleh konveksi dan transfer panas padat-padat antara 
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biomassa dengan konduksi. Yield yang tinggi dapat diperoleh dari kombinasi 

yang optimal antara lain: tingkat pemanasan yang tinggi, temperatur uap air di 

bawah 600°C, dan residence time uap air yang sangat rendah. Meskipun 3 

produk utama dari gas, cair dan padat terbentuk, produk antara gas dan padat 

dapat diperkecil melalui kontrol temperatur dan residence time secara umum 15-

20% berat dari bahan baku kering. Temperatur tinggi yang dibutuhkan untuk 

pirolisis dapat diperoleh dari beberapa cara, antara lain: 

1. memanaskan campuran gas-padat melalui dinding reaktor; 

2. memanaskan dengan transfer panas medium yaitu gas, misalnya preheated 

recycle gas atau cair, misalnya molten metal atau molten salt; 

3. memanaskan melalui reaksi eksotermis ke dalam reaktor, misalnya oksidasi 

parsial. 

 

2.3. Bio-oil 

Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti 

bahan bakar minyak adalah bio-oil. Bio-oil merupakan bahan bakar cair berwarna 

kehitaman yang berasal dari biomassa seperti kayu, kulit kayu, rumput dan 

biomassa lainnya melalui teknologi pirolisis baik pirolisis lambat maupun 

pirolisis cepat.  

Kandungan bio-oil dipengaruhi oleh kandungan kimia dari bahan baku 

yang digunakan dan suhu yang dicapai pada proses pirolisis. Komponen organik 

terbesar dalam bio-oil adalah fenol, alkohol, asam organik dan senyawa karbonil 

seperti keton, aldehid dan ester (Wang, 2013). Hasil analisis GCMS 

menunjukkan bahwa bio-oil mengandung 40 komponen. Tujuh komponen 

dengan kandungan tertinggi yaitu 2-methoxyphenol (guaiacol), 3,4-

dimethoxyphenol, phenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-ethyl-2-methoxyphenol, 

3-methylphenol, dan 5-methyl-1,2,3-trimethoxybenzene (Budijanto, 2008).  
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Bio-oil dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar 

hidrokarbon seperti untuk mesin pembakaran, boiler, mesin diesel statis dan gas 

turbin yang efektif digunakan sebagai pengganti diesel, bahan bakar minyak 

berat, bahan bakar minyak ringan dan natural gas untuk berbagai macam boiler. 

Bio-oil memiliki beberapa keunggulan dibidang lingkungan dibandingkan bahan 

bakar fosil yaitu sebagai bahan bakar bersih. Bio-oil sedikit menghasilkan 

CO2/GHG. Oleh karena itu, bio-oil dapat mengurangi emisi karbon dioksida. 

Tidak ada emisi SOx yang dihasilkan, karena biomassa yang berasal dari 

tanaman mengandung jumlah belerang yang tidak banyak. Dengan demikian, 

bio-oil tidak akan dikenakan pajak SOx. Bahan bakar bio-oil menghasilkan emisi 

NOx 50% lebih rendah dari minyak diesel dalam turbin gas (Joardder dkk, 2011). 

Karakteristik tersebut menjadikan bio-oil sebagai bahan bakar yang ramah 

lingkungan. Tetapi penggunaan bio-oil ini secara langsung akan menimbulkan 

berbagai macam kesulitan pada sistem pembakaran karena viskositas yang tinggi, 

nilai kalor yang rendah, korosif dan tidak stabil. 

Bio-oil yang dibuat dari bahan baku tempurung kelapa dengan 

menggunakan pirolisis lambat dengan suhu pirolisis  250 – 300 
o
C menghasilkan 

cairan yang mempunyai sifat fisika sebagai berikut : kadar abu 0,46 %, kadar air 

24% volum), viskositas kinematik 185 cSt, titik nyala 134 
o
C, kadar fenol 31,2%, 

densitas 1,13 kg/m
3
, pH 2,5 dan nilai kalor 6210 kkal/kg. Bio-oil yang dihasilkan 

didominasi oleh fenol, senyawa fenol, dan senyawa oksigen. 

2.4.  Fenol 

Fenol adalah senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya 

tersubstitusi oleh gugus hidroksi (-OH). Dengan demikian fenol mempunyai 

rumus molekul C6H5OH. Walaupun mempunyai gugus fungsi alkohol, sifat fenol 

bebeda dengan alkohol. Fenol mempunyai gugus hidroksi yang terikat pada 

karbon tak jenuh. Fenol mempunyai keasamaan yang tinggi karena cincin 
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aromatik yang bergandengan kuat dengan oksigen dan cenderung memutuskan 

ikatan antara oksigen dan hidrogen. 

 

Gambar 2.1. Struktur Molekul Fenol 

Fenol dapat digunakan sebagai antiseptik seperti yang digunakan Sir 

Joseph Lister saat mempraktikkan pembedahan antiseptik. Fenol merupakan 

komponen utama pada anstiseptik dagang, atau dikenal sebagai TCP 

(trichlorophenol). Fenol juga merupakan bagian komposisi beberapa anestika 

oral, misalnya semprotan kloraseptik. Fenol berfungsi dalam pembuatan obat-

obatan (bagian dari produksi aspirin, pembasmi rumput liar, dan lainnya). Selain 

itu fenol juga berfungsi dalam sintesis senyawa aromatis yang terdapat dalam 

batu bara. Turunan senyawa fenol (fenolat) banyak terjadi secara alami sebagai 

flavonoid alkaloid dan senyawa fenolat yang lain. Mengingat banyaknya 

kegunaan dari fenol maka perlu dilakukan ekstraksi terhadap senyawa ini. 

Pengambilan fenol dari bio-oil hasil pirolisis tempurung kelapa dapat dilakukan 

dengan pelarut metanol dan asam asetat menggunakan metode ekstraksi cair-cair. 

Sifat Fisika dan Kimia dari Fenol 

Fenol berbentuk padatan tak berwarna ke merah muda, memiliki bau 

aromatik yang tajam dengan titik didih 182
o
C, titik lebur 42

o
C; berat molekul 

94,11 g/mol; berat jenis 1,057 g/mL; berat jenis uap 3,24 g/mL, dan suhu kritis 

694
o
C. 

Fenol sangat larut dalam alkohol, asam asetat, gliserol, dan karbon 

disulfida. Fenol mudah larut dalam metanol, dietil eter. Larut dalam air dingin 

serta aseton dengan daya larut dalam air: 1g / 15mL air. Fenol memiliki 

OH



13 
 

 
 

ketidakcocokan dengan berapa zat karena reaktif dengan oksidator, logam, asam, 

dan alkali. Fenol sangat korosif terhadap tembaga, sedikit korosif terhadap 

stainless steel (304) dan stainless steel (316) serta tidak bersifat korosif terhadap 

kaca, dan aluminium. 

2.5. Pelarut 

Pemilihan pelarut yang sesuai merupakan faktor penting dalam proses 

ekstraksi. Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang dapat melarutkan sebagian 

besar solute yang diinginkan dalam umpan. 

2.5.1. Metanol 

Metanol merupakan pelarut yang bersifat universal sehingga dapat 

melarutkan solute yang bersifat polar dan nonpolar. Metanol dapat menarik 

alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman. Penelitian Suryanto 

dan Wehantouw (2009) menunjukkan bahwa metanol mampu melarutkan 

lebih banyak jumlah metabolit sekunder yaitu senyawa fenolik, flavonoid, 

dan tanin dalam daun Artocarpus altilis F. dibandingkan dengan etanol 

(Astarina, 2013). 

Metanol, juga dikenal sebagai metil alkohol merupakan bentuk 

alkohol yang paling sederhana. Pada kondisi atmosfer, metanol berbentuk 

cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan 

beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). 

Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan 

bakar dan sebagai bahan tambahan bagi etanol industri. Metanol adalah 

senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH.  

 

Gambar 2.2. Struktur Molekul Metanol 

C O

H

H

H

H
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Sifat Fisika dan Kimia dari Metanol 

Metanol berbentuk cairan bening tak berwarna, berbau khas dengan 

titik didih 64,5
o
C, titik lebur -98

o
C; berat molekul 32g/mol; berat jenis 0,79 

g/mL; Tekanan uap 160 mmHg pada 30
o
C; titik nyala 12

o
C (pada wadah 

tertutup); dapat dicampur dengan air dalam segala perbandingan, tidak 

membentuk campuran azeotrop dengan air. Lebih beracun daripada etil 

alkohol. Larut dengan air, alkohol, eter, benzena, dan dengan sebagian 

besar pelarut organik lainnya. Metanol menunjukkan reaksi-reaksi umum 

dari alkohol (tetapi metanol hanya memiliki satu atom C). 

2.5.2. Asam Asetat 

Asam asetat atau juga dikenal sebagai asam etanoat adalah senyawa 

yang pada suhu ruang berbentuk cairan, tak berwarna, berbau asam yang 

menyengat serta larut dalam air, alkohol, gliserol, dan eter. Asam asetat 

merupakan senyawa kimia berupa asam karboksilat yang digunakan di 

perdagangan, industri, dan laboratorium sebagai pemberi rasa asam dan 

aroma dalam makanan. Bentuk murni dari asam asetat adalah asam asetat 

glasial. Suatu molekul asam asetat mengandung gugus –OH dan dengan 

sendirinya dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Karena adanya 

ikatan hidrogen ini, maka asam asetat dapat bercampur dengan air. Asam 

asetat memiliki rumus kimia CH3COOH. 

 

Gambar 2.3. Struktur Molekul Asam Asetat 

Sifat Fisika dan Kimia dari Asam Asetat 

Asam asetat berbentuk cairan jernih atau tak berwarna, memiliki rasa 

asam yang sangat tajam dengan titik didih 118
o
C, berat molekul 60,05 
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g/mol; berat jenis 1,049 g/mL; tekanan uap 1,5 kPa pada 20
o
C; dan suhu 

kritis 322
o
C. Asam asetat adalah pelarut hidrofilik (polar) yang mudah 

bercampur dengan pelarut polar atau nonpolar lainnya seperti air, 

kloroform, dan heksana.  

2.6. Kerosen 

Kerosen adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. 

Kerosen dapat diperoleh dengan cara distilasi fraksional dari petroleum pada 

150ºC dan 275ᵒC (rantai karbon dari C12 sampai C15). Pada awalnya kerosen 

banyak digunakan sebagai bahan bakar lampu minyak tanah, tetapi untuk saat ini 

utamanya digunakan sebagai bahan bakar mesin jet (lebih teknikal Avtur, Jet-A, 

Jet-B, JP-4 atau JP-8). Sebuah bentuk dari minyak tanah dikenal sebagai RP-1 

dibakar dengan oksigen cair sebagai bahan bakar roket. Nama kerosene 

diturunkan dari bahasa Yunani keros (κερωσ, malam). 

Biasanya, minyak tanah yang didistilasi langsung dari minyak mentah 

membutuhkan perawatan khusus dalam unit Merox atau hidrotreater untuk 

mengurangi kadar belerang dan pengaratannya. Minyak tanah dapat juga 

diproduksi dari hydrocracker yang digunakan untuk memperbaiki kualitas dari 

minyak mentah yang akan digunakan untuk bahan bakar minyak.   

2.7. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah salah satu proses pemisahan atau pemurnian suatu 

senyawa dari campurannya dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan 

harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material 

bahan lainnya. Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan yang 

menggunakan sifat fisis, yaitu perbedaan kelarutan dengan menggunakan pelarut 

sebagai media pemisah. Pemisahan larutan dengan ekstraksi digunakan untuk 

memisahkan komponen-komponen yang mempunyai perbedaan titik didih yang 

relatif kecil tetapi mempunyai perbedaan kelarutan yang cukup besar dengan 

suatu pelarut. 
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Komponen-komponen yang terdapat dalam larutan, menentukan jenis 

pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. Pada umumnya, proses ekstraksi tidak 

berdiri sendiri, tetapi melibatkan operasi-operasi lain sepeti proses pemungutan 

kembali pelarut dari larutannya (terutama fase ekstrak), hingga dapat 

dimanfaatkan kembali sebagai tenaga pemisah. Untuk maksud tersebut, banyak 

cara yang dapat dilakukan misalnya dengan metode distilasi, pemanasan 

sederhana atau dengan cara pendinginan untuk mengurangi sifat kelarutannya 

(Maulida, 2010).  

2.8. Ekstraksi Cair – Cair 

Dalam ekstraksi cair-cair (liquid extraction, solvent extraction), solut 

dipisahkan dari cairan pembawa (diluen) menggunakan solven cair. Campuran  

diluen dan solven ini adalah heterogen (immiscible, tidak saling campur), jika 

dipisahkan terdapat 2 fase, yaitu fase diluen (rafinat)  dan fase solven (ekstrak).  

Fase rafinat = fase residu, berisi diluen dan sisa solut. 

Fase ekstrak = fase yang berisi solut dan solven. 

 

Gambar 2.4. Proses Ekstraksi Cair-Cair  

Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu 

campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Proses ini digunakan secara teknis 

dalam skala besar misalnya untuk memperoleh vitamin, antibiotika, bahan-bahan 

penyedap, produk-produk minyak bumi dan garam-garam logam. Ekstraksi cair-

cair terutama digunakan apabila pemisahan campuran dengan cara destilasi tidak 
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mungkin dilakukan (misalnya karena pembentukan azeotrop atau karena 

kepekaannya terhadap panas) atau tidak ekonomis. Seperti halnya pada proses 

ekstraksi padat-cair, ekstraksi cair-cair sedikitnya terdiri atas dua tahap, yaitu 

pencampuran diluen dengan solven, dan pemisahan kedua fasa cair itu 

sesempurna mungkin. 

Pada saat pencampuran terjadi perpindahan massa, yaitu ekstrak 

meninggalkan pelarut yang pertama (media pembawa) dan masuk ke dalam 

pelarut kedua (media ekstraksi). Sebagai syarat ekstraksi ini, diluent dan solven 

tidak saling melarut. Agar terjadi perpindahan massa yang baik yang berarti 

performansi ekstraksi yang besar haruslah diusahakan agar terjadi bidang kontak 

yang seluas mungkin di antara kedua cairan tersebut. Untuk itu salah satu cairan 

didistribusikan menjadi tetes-tetes kecil (misalnya dengan bantuan perkakas 

pengaduk). Distribusi solute dalam proses ekstraksi selanjutnya kan ditinjau pada 

nilai koefisien distribusi. Koefisien distribusi merupakan perbandingan fraksi 

solute dalam fase ekstrak dan rafinat. Nilai koefisien distribusi lebih besar dari 1 

(Fardhyanti, 2015) menandakan bahwa proses ekstraksi dapat dilakukan untuk 

memisahkan solut dari diluen. Oleh karena itu harus dipilih nilai koefisien 

distribusi yang lebih besar sebagai syarat pemilihan pelarut yang lebih baik. 

Pertimbangan pemakaian proses ekstraksi sebagai proses pemisahan antara 

lain:  

a. Mempunyai sifat penguapan yang relatif rendah 

b. Komponen larutan sensitif terhadap pemanasan jika digunakan distilasi 

meskipun pada kondisi vakum  

c. Titik didih komponen-komponen dalam campuran berdekatan  

d. Merupakan campuran azeotrop 
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Untuk mencapai proses ekstraksi cair-cair yang baik, pelarut yang 

digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  

a. Kemampuan tinggi melarutkan komponen zat terlarut di dalam campuran.  

b. Kemampuan tinggi untuk diambil kembali (Recoverability) 

c. Solut mempunyai kelarutan yang besar dalam solven, tetapi solven sedikit 

atau tidak melarutkan diluen. 

d. Perbedaan berat jenis antara ekstrak dan rafinat cukup besar. 

e. Tidak mudah menguap pada saat ekstraksi 

f. Solven tersedia dan tidak mahal. 

g. Tidak merusak alat secara korosi.  

h. Tidak beracun dan tidak mudah terbakar. 

2.9. Kesetimbangan Cair – Cair ( Liquid – Liquid Equilibrium )  

Suatu sistem termodinamika disebut berada dalam kesetimbangan 

termodinamik bila sistem tersebut berada dalam keadaan setimbang mekanis, 

setimbang termal dan setimbang secara kimia. Dalam kesetimbangan 

termodinamik, tidak ada kecenderungan untuk terjadi perubahan keadaan, baik 

untuk sistem maupun untuk lingkungannya. Kesetimbangan mekanis terjadi 

apabila tidak ada gaya tak berimbang di bagian dalam sistem, dan juga antara 

sistem dan lingkungannya. Dalam kesetimbangan termal, semua bagian sistem 

mempunyai suhu sama, dan sistem juga memiliki suhu yang sama dengan 

lingkungannya. Dalam kesetimbangan kimia, suatu sistem tidak mengalami 

perubahan spontan dalam struktur internalnya, seperti reaksi kimia. 

Sistem dalam kesetimbangan kimia juga tidak mengalami perpindahan 

materi dari satu bagian sistem ke bagian sistem lainnya. Seperti difusi dan 

pelarutan. Bila ketiga syarat kesetimbangan tersebut tidak di penuhi, maka sistem 

termodinamik disebut berada dalam keadaan tidak setimbang.  
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Gambar 2.5. Mekanisme Pencampuran Umpan dan Pelarut 

Konsentrasi solut dalam diluen memang berpengaruh pada banyaknya solut 

yang terekstrak. Konsentrasi solut yang semakin tinggi berarti menunjukkan 

jumlah  mol solut semakin besar, akibatnya senyawa acid-solven yang terbentuk 

juga besar,  yang sesungguhnya adalah solut yang terambil pada fase ekstrak. 

Demikian berlaku  hal sebaliknya yaitu apabila konsentrasi solut rendah. 

Terbentuknya senyawa acid-solven pada perbandingan solven dan diluen yang 

tetap, tentu ada batasnya meskipun konsentrasi solut diperbesar (Kasmiyatun, 

2008). 

Menurut Smith, Van Ness, dan Abbott (2001), banyak campuran zat kimia 

yang bercampur membentuk satu fasa cair pada kisaran tertentu yang tidak akan 

sesuai dengan kriteria stabilitas. Sehingga sistem tersebut terpisah dalam dua fasa 

cair dengan komposisi yang berbeda. Jika fasa berada pada kesetimbangan 

fenomena tersebut maka hal itu disebut sebagai kesetimbangan cair – cair ( 

Liquid – Liquid Equilibrium / LLE ). Kriteria kesetimbangan untuk LLE sama 

dengan VLE, yaitu keseragaman T ( suhu ), P ( tekanan ) dan f ( fugasitas ) untuk 

semua komponen kimia pada kedua fasa. 

  
 ̅̅̅̅    

 ̅̅̅̅
 ( i : 1, 2, ..., N) (2.1) 

  
   

   
    

 
  

 
  

 
 (2.2) 

Karena fugasitas komponen murni   
     

 
     persamaan di atas menjadi : 
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Untuk sistem cair – cair yang mengandung N spesies kimia : 

  
        

    
         

       (2.4) 

  
 
       

 
   

  
       

 
      (2.5) 

Untuk campuran biner LLE baik pada tekanan konstan atau suhu yang 

diturunkan cukup rendah, maka efek tekanan pada koefisien aktivitas dapat 

diabaikan. Pada campuran biner persamaan (3) menjadi : 

  
   

     
 
  
  

 

     
    

        
 
   

  
 (2.6) 

  
        

      (2.7) 

  
 
       

  
    (2.8) 

Karena ln γ1 lebih alami sebagai fungsi termodinamika dari pada γ1 

persamaan (6) sering ditulis sebagai persamaan berikut : 

  
  
 

  
    

  
 

  
  (2.9) 

  
  
 

  
    

    
 

    
   (2.10) 

Keterangan : 

   : fugasitas pada spesies murni i 

α, β : mengidentifikasikan sebagai fasa  

  : mol fraksi pada fase liquid 

    : mol fraksi pada fase uap 

   : spesies murni  

(Smith dkk, 2001) 
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2.10. Pemodelan Termodinamika 

Dalam kesetimbangan uap-cair dan cair-cair suatu sistem campuran 

terdapat interaksi molekular antarkomponen di dalamnya. Interaksi 

antarkomponen tersebut ditransformasikan ke dalam model matematis dalam 

bentuk parameter interaksi biner yang berupa nilai tertentu. Selain itu juga 

terdapat model yang digunakan untuk memprediksi suatu data kesetimbangan 

terner. Pemodelan tersebut antara lain : 

a. NRTL 

Non Random Two Liquid (NRTL) diturunkan dari model Scott two liquid 

dan diasumsikan bahwa ketidakacakan sama dengan model yang digunakan 

pada model Wilson. Model NRTL memiliki parameter ketidakacakan (α12) 

sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai macam 

campuran. Model NRTL hanya menggunakan parameter biner untuk 

menghitung properti kesetimbangan fasa. 

b. E-NRTL 

Electrolyte-nonrandom two liquid (e-NRTL) merupakan pengembangan dari 

model NRTL untuk sistem elektrolit. Perbedaan model ini dengan model 

NRTL adalah terdapat penambahan fraksi mol kation (xc) dan anion (xa) 

dengan disosiasi total pada komponen elektrolit. 

c. UNIQUAC  

Model Universal Quasi-chemical (UNIQUAC) tetap menggunakan data 

parameter per biner walaupun terjadi penambahan sistem multikomponen. 

Pada umumnya UNIQUAC memberikan prediksi yang bagus untuk 

kesetimbangan uap – cair maupun kesetimbangan cair - cair. 
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d. UNIFAC 

Model UNIQUAC Functional – group Activity Coefficient (UNIFAC) 

merupakan model yang berbasis persamaan UNIQUAC dengan 

menggunakan gugus fungsi suatu molekul yang terdapat dalam campuran 

untuk menghitung koefisien aktivitas. 

e. Antoine – Type Equation 

Model ini dapat digunakan utuk mengkorelasi data eksperimen tekanan uap 

baik sistem biner maupun terner yang mengandung ionic liquids. 

(Hartanto, 2014) 

2.11. Pemodelan UNIFAC 

Salah satu model termodinamika yang sering digunakan adalah model 

UNIFAC. UNIFAC merupakan Model UNIQUAC Functional-group Activity 

Coefficients yang berbasis persamaan UNIQUAC dengan menggunakan gugus 

fungsi suatu molekul yang terdapat dalam campuran untuk menghitung 

koefisien aktivitas. Model ini dikembangkan oleh Fredenslund, Jones, dan 

Prausnitz (1975) dari Hartanto (2014). 

Pemodelan UNIFAC merupakan lanjutan pengembangan pemodelan 

UNIQUAC. Pemodelan ini memiliki kelebihan dapat melakukan perkiraan 

kesetimbangan fasa walaupun tanpa adanya data eksperimen. Model 

termodinamika ini digunakan untuk memprediksi estimasi aktivitas non-

elektrolit di dalam campuran non-ideal. Pemodelan UNIFAC menghitung 

koefisien aktivitas dengan menggunakan kelompok fungsional yang ada pada 

molekul yang membentuk campuran cairan. Jika nilai koefisien aktivitas suatau 

komponen mempunyai nilai yang mendekati satu, hal ini menunjukkan bahwa 

komponen tersebut berada dalam keadaan ideal di dalam system (Fardhyanti, 

2014). Korelasi pada model UNIFAC digunakan dengan tujuan untuk 

mengurangi jumlah interaksi biner yang diukur untuk meprediksi keadaan 

sistem. Adapun korelasi untuk model UNIFAC ditunjukkan sebagai berikut: 
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∑      
    (2.20) 

   ∑           (2.21) 

       
    

 
    (2.22) 

Keterangan simbol :  

ln i
C
= komponen kombinatorial ln 

i
R
 = komponen residual  

Ji  = fraksi surface area komponen (i)  

Li  = fraksi volume dari komponen (i)  

ri   = parameter area komponen murni (i)  

xi = fraksi mol komponen murni (i) 

qi  = parameter volume komponen murni (i)  

vk
(i)

  = angka dari subgrup jenis (k) pada komponen (i)  

Rk  = nilai dari parameter area subgrup (k) (Rk = Awk/(2.5 x 10
9
),  

dimana Awk adalah nilai subgrup surface area Van der Waals)  
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Qk  = nilai dari parameter volume subgrup (k) (Qk = Vwk/15.17,  

dimana Vwk adalah nilai subgrup volume Van der Waals)  

amk  = kelompok parameter interaksi antara kelompok m dan k (dari 

Tabel H.1 dan Tabel H.2, J.M. Smith, 2001)  

xi  = fraksi mol cair komponen (i)  

 (Smith dkk, 2001). 

 

Sehingga dapat diperoleh persamaan UNIFAC sebagai berikut : 
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∑       
) ]}    (2.23) 

( J. M. Smith dkk, 2001). 

Nilai parameter Rk dan Qk, serta parameter interaksi αmk diperoleh dari Tabel 1 

dan Tabel 2 (Smith dkk, 2001). 


