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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik. 

Indonesia merupakan negara dengan hasil perkebunan yang melimpah 

ruah. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit yang dalam dasawarsa 

terakhir ini pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit sangat 

pesat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia antara lain: Sumatra, Aceh, 

Kalimantan, Sulawesi bahkan sampai Irian Jaya, sehingga hal ini yang 

membuat Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai negara penghasil 

kelapa sawit terbesar di dunia setelah Malaysia. 

Kelapa sawit tersebut menghasilkan minyak kelapa sawit yang 

langsung diolah di daerah penghasil. Minyak sawit sering dikonsumsi oleh 

masyarakat untuk minyak goreng, selain itu sampai saat ini masih sebagai 

komoditas ekspor utama di sektor perkebunan. Namun demikian perbandingan 

antara produksi dengan volume ekspor dan konsumsi dalam negeri akan 

minyak sawit tidak seimbang (Dir. Jend. Perkebunan, 1993), akibatnya 

Indonesia tiap tahunnya mengalami surplus minyak sawit yang selama ini 

masih belum dimanfaatkan. Padahal sebenarnya minyak sawit tersebut dapat 

diolah lebih lanjut menjadi asam lemak dimana sampai saat ini Indonesia 

untuk memperolehnya masih mengimpor dari luar. Asam lemak ternyata 

mempuyai nilai jual yang lebih tinggi sekaligus juga merupakan bahan dasar 

(bahan baku) bagi industri oleokimia, misalnya industri sabun, cat, lilin, 

farmasi, kosmetik, dll. 

Pengolahan minyak menjadi asam lemak merupakan proses yang 

penting karena salah satu dari dua pintu gerbang utama yang menjembatani 

industri minyak nabati dengan industri oleokimia. Bagan selengkapnya 

ditunjukkan pada Gambar I.I. 

Mengingat bahwa peranan asam lemak sangat penting sekali 

khususnya bagi industri oleokimia, maka bertolak belakang dari inilah timbul 

pemikiran untuk mendirikan pabrik asam lemak dari minyak sawit sebagai 
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industri intermediate (antara) bagi industri-industri lain. Dampak positif lain 

dengan didirikannya pabrik asam lemak ini adalah dapat mengurangi jumlah 

impor asam lemak sehingga menghemat devisa negara, selain itu juga akan 

merangsang industri-industri lain sehingga akan tercipta lapangan kerja baru 

yang dapat mengurangi masalah pengangguran di Indonesia. 

 

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1.1. Pohon Industri Oleokimia 

 

1.2 Kapasitas Rancangan 

Prediksi kapasitas rancangan suatu pabrik didasarkan pada beberapa 

pertimbangan yaitu ketersediaan bahan baku, kebutuhan produk dimasa datang 

serta kapasitas minimum pabrik yang sudah ada. 
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1.2.1. Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri 

Kebutuhan asam lemak di Indonesia tiap tahun makin meningkat. Hal 

ini dapat dilihat jumlah import asam lemak tiap tahunnya. 

Tabel 1.1. Kebutuhan Produk Asam Lemak Dalam Negeri 

Tahun Kebutuhan Asam Lemak di Indonesia (Ton/Tahun) 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

131,911 

354,448 

                                1.035,633 

                                1.791,674 

                                1.950,353 

                                1.616,120 

                                2.312,212 

Sumber : “Statistik Perdagangan Luar Negeri”, BPS 1998-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Regresi Linier Kebutuhan Asam Lemak Indonesia 

Pabrik asam lemak ini rencananya akan didirikan pada tahun 2012. 

Dari data BPS tahun 2000-2004 di atas dapat diperkirakan kapasitas pabrik 

dengan regresi linier: 

y = ax + b 

   = 237,76x – 474.255 

   = 237,76(2012) – 474.255 

   = 4.118,12 ton/tahun 
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Jadi kebutuhan Indonesia akan asam lemak pada tahun 2012 sekitar 

4.118,12 ton/tahun. Sedangkan dari tabel 1.2, terlihat bahwa pabrik asam 

lemak yang sudah berdiri mempunyai kapasitas antara 5.500-183.000 

ton/tahun. Agar mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan 

sebagian untuk diekspor, maka pabrik asam lemak direncanakan dirancang 

pada kapasitas 80.000 ton/tahun. 

Pabrik asam lemak ini direncanakan berdiri ±3 tahun mendatang 

sehingga dengan melihat data tersebut diatas maka dengan meningkatnya 

kebutuhan asam lemak tiap tahun dapat diperkirakan kebutuhan asam lemak 

pada ±3 tahun mendatang sekitar 80.000 ton. 

 

1.2.2.  Kapasitas Minimum Pabrik Yang Sudah Ada 

Pabrik asam lemak sampai saat ini belum pernah didirikan di Indonesia 

sehingga tidak dapat diketahui kapasitas minimum pabrik yang sudah ada. 

Kapasitas produksi asam lemak yang di rencanakan, ditentukan berdasarkan 

kebutuhan asam lemak dalam negeri dan dunia, serta kapasitas pabrik-pabrik 

yang telah berproduksi seperti terlihat dalam tabel dibawah ini. 

     Tabel 1.2. Kapasitas Pabrik yang Telah Berproduksi 

No Pabrik Lokasi Kapasitas Ton  

1 
Daudruy Van 

Canwenberghe and Fils 
Jerman 183.000 

2 DESMET Jerman 5.500 

3 
Rugao Shuangma 

Chemical CO. Ltd 
Cina 100.000 

 

Mengingat pabrik asam lemak belum didirikan di Indonesia maka 

penentuan kapasitas rancangan pabrik asam lemak ini hanya didasarkan pada 

faktor ketersediaan bahan baku serta kebutuhan asam lemak dalam negeri, dari 

ke-2 faktor tersebut maka ditetapkan kapasitas rancangan pabrik asam lemak 

ini sebesar 80.000 ton/tahun. 
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1.3 Lokasi 

Pemilihan lokasi pabrik merupakan hal yang sangat penting dalam 

perancangan pabrik, karena harus dapat memberikan keuntungan jangka 

panjang dan dimungkinkan untuk mengembangkan pabrik dimasa yang akan 

datang. Pada perancangan ini dipilih daerah Tanjung Tabalong-Kalimantan 

Selatan, karena di Kalimantan merupakan zona industri yag baik untuk Pabrik 

asam lemak dari minyak sawit dan cocok untuk ditanami kelapa sawit. 

Adapun faktor-faktor uang perlu dipertimbangkan dalam 

penentuan lokasi pabrik adalah sebagai berikut: 

1. Sumber bahan baku 

2. Pemasaran produk 

3. Transportasi 

4. Utilitas 

5. Tenaga kerja 

6. Ketersediaan lahan yang memadai 

Dengan mempertimbangkan keenam faktor diatas maka lokasi pabrik 

yang dipilih adalah daerah Tanjung Tabalong-Kalimantan Selatan. Dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang dipilih adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Sumber Bahan Baku 

Bahan baku pada proses pembuatan asam lemak ada 2, yaitu minyak 

sawit dan air. 

a. Minyak sawit 

Minyak sawit dapat diperoleh dari perkebunan minyak sawit dalam 

negeri seperti di daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dll. Data 

hasil produksi minyak sawit di Indonesia. 

b. Air 

Mengingat alam Indonesia sangat kaya dengan air maka ketersediaan 

bahan baku akan air tidak menjadi masalah. Bahan baku air proses dapat 

diperoleh dari air tanah maupun air sungai yang diolah terlebih dahulu 

sehingga layak digunakan sebagai air proses, atau dapat diperoleh dari PDAM. 
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1.3.2 Pemasaran Produk 

Bahan baku yang digunakan adalah minyak sawit (CPO/crude palm 

oil). Industri-indutri kimia yang menggunakan minyak sawit (CPO/crude palm 

oil) sebagai bahan baku banyak terdapat daerah Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi, Irian Jaya, dll oleh karena itu pemasaran produknya dekat 

 

1.3.3 Transportasi  

Ketersediaan transportasi yang mendukung distribusi produk dan 

bahan baku baik melalui laut maupun darat. Sehingga daerah yang akan 

dijadikan lokasi pabrik haruslah menpunyai fasilitas trasnportasi yang 

memadai dan biaya untuk transportasi dapat ditekan sekecil mungkin. Seperti 

jalan penghubung antara produsen dan konsumen. Di daerah Tanjung 

Tabalong-Kalimantan Selatan cukup ideal untuk transportasi melalui laut 

ataupun darat. 

 

1.3.4 Utilitas 

Fasilitas yang terdiri dari penyedian air, bahan bakar, mengharuskan 

lokasi pabrik dekat dengan sumber air dan untuk pengadaan bahan bakar dan 

listrik harus dekat dengan pusat pengadaan bahan bakar untuk kebutuhan air 

dapat diperoleh dari air sungai. Kebutuhan akan listrik didapat dari PLN atau 

Steam power plant sedangkan kebutuhan bahan bakar diperoleh dari depot 

PERTAMINA.  

 

1.3.5 Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli 

Tenaga kerja di daerah Tanjung Tabalong-Kalimantan Selatan cukup 

banyak tersedia atau dapat didatangkan dari daerah-daerah lain disekitarnya, 

sehingga kebutuhan tenaga kerja akan terpenuhi. Sedangkan tenaga ahli 

diperoleh selain dari luar negeri juga melalui kerja sama dengan perguruan 

tinggi di Indonesia pada umumnya dan lembaga-lembaga pemerintah maupun 

swasta.  
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1.3.6 Ketersediaan Lahan yang Memadai 

Pabrik yang didirikan harus jauh dari pemukiman penduduk dan tidak 

mengurangi lahan produktif pertanian agar tidak menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Juga perlu dipilih lokasi pabrik 

yang masih memungkinkan untuk pengembangan area pabrik. Hal ini 

berkaitan dengan kemungkinan pengembangan pabrik dimasa yang akan 

datang.  

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Minyak dan Lemak 

Minyak adalah substansi dari tumbuhan dan hewan yang terdiri dari 

ester gliseril dari asam lemak atau trigliserida yang tidak dapat larut dalam 

air. Trigliserida dapat berwujud padat maupun cair, hal ini tergantung dari 

komposisi asam lemak yang menyusunnya. Dalam pemakaian secara umum, 

trigliserida yang berbentuk padat atau semipadat pada suhu ruangan disebut 

dengan “lemak”sedangkan yang berbentuk cair pada kondisi yang sama 

dikenal dengan “minyak”. 

Menurut Bailey (1950), proses pembuatan asam lemak dari minyak 

dapat dilakukan dengan cara hidrolisa. Pada proses hidrolisa minyak (fat 

splitting), air memecah gugus alkil dalam trigliserida minyak dan gliserol 

berdasarkan persamaan reaksi: 

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

         Trigliserida         Air                                      Asam Lemak      Gliserol 

Reaksi hidrolisis minyak dapat dilakukan pada tekanan rendah dan 

suhu rendah (Agra dan Warnijati, 1972), akan tetapi reaksinya berlangsung 

lambat, sehingga diperlukan katalisator. Katalisator tidak diperlukan jika 

hidrolisis dilakukan pada tekanan dan suhu tinggi, hal ini disebabkan 

kelarutan air dalam minyak makin meningkat pada suhu yang tinggi sehingga 

mampu memecah trigliserida dalam minyak (Groggins, 1958). 

Proses pengolahan minyak menjadi asam lemak secara garis besar 

tahapannya adalah sebagai berikut: 
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a.   Pemurnian minyak 

Caranya dengan membebaskan fosfatida dengan asam fosfat lalu 

pencucian untuk menghilangkan kelebihan asam fosfat. Perlu 

dipergunakan tanah aktif untuk menyerap logam berat dan 

menghilangkan kotoran seperti getah (gum), sabun dan padatan. Untuk 

bahan olah minyak sawit, minyak inti sawit, dan minyak stearin sawit 

tahapan ini sudah tidak diperlukan karena biasanya sudah diolah di 

daerah penghasil. 

b. Minyak yang sudah dibersihkan kemudian diuraikan menjadi asam 

lemak dan gliserol dengan menambahkan air yang sudah di 

demineralisasi (proses hidrolisa). 

 

1.4.2. Macam – Macam Hidrolisa dan Pemilihan Proses 

Proses Hidrolisa minyak (fat splitting), yang saat ini dikenal ada tiga 

macam cara yaitu: 

a.   Twitchell 

Cara ini yang paling tua dalam fat splitting. Splitting dilakukan 

pada tangki terbuat dari logam monel yang dioperasikan secara batch 

dengan kondisi operasi pada suhu 100-105ºC dan tekanan atmosferik. 

Minyak dicuci terlebih dulu dengan asam kemudian bersama-sama air 

(20-25% dari berat minyak) dan katalis (0,1-1,25% dari berat minyak) 

diumpankan ke dalam tangki. Katalis (reagent twitchell) yang 

digunakan adalah asam-asam alkil-aril sulfonat atau asam-asam 

sikloalifatik sulfonat. Hidrolisis dilakukan dengan menggunakan steam 

selama 12-48 jam. Pada cara ini dapat diperoleh konversi sebesar 85-

98%. 

b. Autoclave fat splitting 

Splitting menggunakan autoklave merupakan proses komersial 

dalam pengolahan minyak menjadi asam lemak. Cara ini dilakukan 

tanpa menggunakan katalis didalam reaktor autoclave yang 

dioperasikan secara kontinyu dengan terbuat dari stainless-steel. 
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Kondisi operasi pada suhu 240-250ºC dan tekanan 28-30 atm selama 

1-3 jam. Minyak dan air (30-60% berat minyak) bersama-sama 

dialirkan ke dalam reaktor kemudian dibiarkan bereaksi dan dapat 

diperoleh konversi sebesar 95-98%. 

c. Colgate-emery 

Cara ini merupakan metode yang baru tetapi beresiko tinggi 

dan perlu investasi peralatan yang besar serta skill dan pengalaman 

yang tinggi untuk mengoperasikannya. Cara ini dilakukan dengan 

menggunakan reaktor yang terbuat dari stainless-steel dan 

dioperasikan secara kontinyu pada suhu 250-260ºC dan tekanan 45-50 

atm selama 1-2 jam. Cara ini dilakukan tanpa menggunakan katalis 

dengan konversi yang diperoleh 97-99%. 

Perbandingan dari ketiga proses tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Dari tabel terlihat bahwa ketiga proses mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, tetapi akan dipilih proses ke-2 yaitu Autoclave fat splitting. 

Hal ini pertimbangan jika menggunakan proses Twitchell waktu reaksi sangat 

lama sekali yaitu 12-48 jam dan konversi yang didapat lebih rendah 

dibandingkan menggunakan proses Autoclave, selain itu katalis yang dipakai 

sukar untuk perolehannya dan penanganannya. 

Jika digunakan proses fat splitting dengan colgate-emery maka 

memerlukan skill dan pengalaman yang cukup tinggi untuk 

mengoperasikannya. Selain itu kebutuhan peralatan besar karena peralatan 

harus tahan terhadap suhu dan tekanan tinggi sehingga biaya awal sangat 

tinggi padahal konversi yang didapat dan waktu reaksi yang diperlukan 

hampir sama dengan proses Autoclave fat splitting. 

Tabel 1.3.  Perbandingan berbagai proses hidrolisis minyak konvensional 

Karakteristik Twichell Autoclave Colgateemery 

Suhu (oC) 100-105 240-250 250-260 

Tekanan (atm) Atmosferik 28-30 45-50 

Katalis Asam alkilaryl 

sulfonat atau asam 

None None 
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sikloalifatic sulfonat 

(0,75-1,25%) 

Waktu (jam) 12-48  1-3 1-2 

Mode Operasi Batch Continous Continuous 

Peralatan Logam monel, 

copper, tangki kayu 

Auto-clave 

stainless steel 

Stainless steel 

Hidrolisa 85-98% terhidrolisa, 

5-15% larutan 

gliserol, tergantung 

jenis lemak 

95-98% 

terhidrolisa, 

10-15% 

larutan 

gliserol, 

tergantung 

jenis lemak 

97-99% 

terhidrolisis, 

10-25% larutan 

gliserol, 

tergantung jenis 

lemak 

Keunggulan Suhu dan tekan 

rendah, sesuai untuk 

skala yang kecil, 

biaya awal kecil 

karena alat sederhana 

dan tidak mahal 

Waktu reaksi 

lebih cepat 

dari proses 

Twitchell, 

hasil jernih, 

konversi 

tinggi, biaya 

tahuanan 

rendah 

Konversi tinggi, 

biaya tenaga 

kerja rendah, 

hasil jernih 

Kelemahan Penanganan katalis, 

waktu reaksi sangat 

lama, persediaan 

lemak yang 

berkualitas rendah 

harus direfining 

dengan asam untuk 

mencegah peracunan 

Biaya awal 

cukup tinggi, 

waktu reaksi 

agak lama 

daripada 

proses 

coltage-

emery, 

Biaya awal 

tinggi, biaya 

tahunan tinggi, 

suhu dan 

tekanan tinggi 

sehingga perlu 

skill dan 

pengalaman 
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katalis, cenderung 

membentuk asam 

berwarna gelap, 

membutuhkan lebih 

dai 1 stage untuk 

yield yang baik dan 

konsentrasi gliserin 

tinggi, tidak dapat 

dikontrol secara 

otomatis, biaya buruh 

tinggi  

konsumsi 

energi cukup 

besar 

tinggi, investasi 

alat dan 

konsumsi energi 

besar 

    Sumber: Marcell and Allen, 1982. 

 

1.4.3. Kegunaan Produk 

Hasil dari proses hidrolisa adalah asam lemak dan gliserol. Adapun 

kegunaan dari produk tersebut: 

1.4.3.1. Asam lemak 

1.  Industri karet 

Asam lemak dalam proses pembuatan karet digunakan sebagai 

softening dan plasticizing effect. 

2.  Industri Lilin 

Dalam industri lilin, asam lemak digunakan sebagai campuran bahan 

untuk pembuatan lilin yang fungsinya untuk mempermudah 

melepaskan lilin dari cetakannya. Selain itu dengan ditambahkannya 

asam lemak dalam proses pembuatan lilin, akan menjadikan produk 

lilin yang dihasilkan tidak cepat meleleh ketika dinyalakan, asap yang 

dihasilkan lebih sedikit mengurangi timbulnya tetesan-tetesan lilin. 

3.  Industri Kosmetik 

Asam lemak dalam industri kosmetik digunakan sebagai bahan 

campuran pembuatan produk-produk kosmetik yang fungsinya untuk 

memberikan keharuman dan kemilauan. 
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4.  Industri Sabun 

Digunakan untuk memproduksi sabun. Selain itu memberikan busa 

sabun lebih banyak serta keharuman dan kemilauan. 

5.  Bila direaksikan dengan H2 (hidrogenasi) akan menghasilkan fatty 

alkohol. Adapun kegunaan dari fatty alkohol adalah untuk: 

- pembuatan surfactan anionic 

- sebagai emulsifier dalam produk-produk pembersih dan lantai 

6.  Bila direaksikan dengan ester (esterifikasi) akan menghasilkan asam 

lemak. Adapun kegunaan dari ester asam lemak adalah untuk: 

- Bahan campuran dalam industri-industri textil 

- Untuk substitute biodisel 

- Industri pharmasi (obat-obatan) 

7.  Bila direaksikan dengan nitrogen akan menghasilkan fatty nitrogen. 

Produk-produk fatty nitrogen ini banyak digunakan dalam 

pengolahan limbah yang fungsinya untuk mengurangi limbah-limbah 

yang bersifat unbiodegradable sehingga menjadi biodegradable. 

8.  Dapat digunakan sebagai lubricants (minyak pelumas) 

1.4.3.2. Gliserol 

1.  Industri Polimer 

Dalam industri polimer gliserol digunakan sebagai bahan campuran 

dalam pembuatan polimer yang memberikan sifat placticizer dan 

stabilizer. 

2.  Industri Explosive (bahan peledak) 

Gliserol sebagai bahan campuran dalam pembuatan bahan peledak. 

3.  Industri farmasi (obat-obatan) 

Gliserol digunakan sebagai solvent dan bahan campuran dalam 

pembuatan beberapa jenis produk obat. 

4.  Dalam bidang kedokteran digunakan sebagai anti freeze 

5.  Sebagai campuran dalam pembuatan rokok 

6.  Sebagai campuran dalam pembuatan produk-produk kosmetik 

7.  Dalam produk-produk makanan digunakan sebagai foodemulsifier 
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1.4.4. Sifat Fisika dan Kimia Bahan Baku dan Produk 

1.4.4.1. Sifat Bahan Baku  

a. Minyak Sawit 

Minyak sawit mempunyai sifat-sifat, antara lain: 

1. Sifat fisis minyak sawit 

Rumus molekul    : C3H5(COOR)3 

Berat molekul   : 846,584 kg/kmol 

Titik didih    : 380oC 

Titik leleh    : 20oC 

Densitas, (pada 50 oC, 1 atm) : 866,00 kg/m3  

2. Sifat kimia minyak sawit 

Minyak adalah substansi dari tumbuhan dan hewan yang 

terdiri dari ester gliseril dari asam lemak atau trigliserida yang 

tidak dapat larut dalam air. Trigliserida dapat berwujud padat 

maupun cair, hal ini tergantung dari komposisi asam lemak yang 

menyusunnya. Dalam pemakaian secara umum, trigliserida yang 

berbentuk padat atau semipadat pada suhu ruangan disebut 

dengan “lemak”sedangkan yang berbentuk cair pada kondisi 

yang sama dikenal dengan “minyak”. 

Menurut Bailey (1950), proses pembuatan asam lemak dari 

minyak dapat dilakukan dengan cara hidrolisa. Pada proses 

hidrolisa minyak (fat splitting), air memecah gugus alkil dalam 

trigliserida minyak dan gliserol berdasarkan persamaan reaksi: 

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

                    Trigliserida         Air                                  Asam Lemak      Gliserol 

Reaksi hidrolisis minyak dapat dilakukan pada tekanan 

rendah dan suhu rendah (Agra dan Warnijati, 1972), akan tetapi 

reaksinya berlangsung lambat, sehingga diperlukan katalisator. 

Katalisator tidak diperlukan jika hidrolisis dilakukan pada 

tekanan dan suhu tinggi, hal ini disebabkan kelarutan air dalam 
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minyak makin meningkat pada suhu yang tinggi sehingga 

mampu memecah trigliserida dalam minyak (Groggins, 1958). 

 

b. Air 

Air mempunyai sifat-sifat, antara lain: 

1. Sifat fisis air 

Rumus molekul    : H2O 

Berat molekul    : 18 kg/kmol 

Kenampakan    : Cairan tak berwarna 

Titik didih (1 atm)    : 100oC 

Titik beku    : 0oC 

Densitas (500C)    : 1.000 kg/m3   

Temperatur kritis    : 647,2 K             

Tekanan kritis    : 220,60 Bar 

2. Sifat kimia Air 

Air bersifat normal pada pH 7, merupakan reagent 

penghidrolisa pada proses hidrolisa. 

 

1.4.4.2. Sifat Produk 

a. Sifat fisis asam lemak 

Asam lemak mempunyai sifat-sifat, antara lain: 

1. Sifat fisis asam lemak 

  a. Rumus molekul    : C14H28O2 

Berat molekul   : 228 kg/kmol 

Densitas, (pada 50 oC, 1 atm) : 849 kg/m3 

                       b. Rumus molekul    : C16H32O2 

Berat molekul   : 256 kg/kmol 

Densitas, (pada 50 oC, 1 atm) : 860,221 kg/m3 

                       c. Rumus molekul    : C18H32O2 

Berat molekul   : 280 kg/kmol 

Densitas, (pada 50 oC, 1 atm) : 885,321 kg/m3 
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                       d. Rumus molekul    : C18H34O2 

Berat molekul   : 282 kg/kmol 

Densitas, (pada 50 oC, 1 atm) : 872,277 kg/m3 

                       e. Rumus molekul    : C18H36O2 

Berat molekul   : 284 kg/kmol 

Densitas, (pada 50 oC, 1 atm) : 857,677 kg/m3 

Titik didih    : 285oC 

Titik lebur    : 14oC 

2. Sifat kimia asam lemak 

Asam lemak merupakan rantai hidrokarbon, yang setiap 

atom karbonnya mengikat satu atau dua atom hydrogen, kecuali 

atom karbon terminal mengikat tiga atom hidrogen, sedangkan 

atom karbon terminal lainnya mengikat gugus karboksil. Asam 

lemak yang pada rantai hidrokarbonnya terdapat ikatan rangkap 

disebut asam lemak tidak jenuh, dan apabila tidak terdapat ikatan 

rangkap pada rantai hidrokarbonnya disebut dengan asam lemak 

jenuh. Secara umum struktur asam lemak dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                      Asam lemak jenuh                                   Asam lemak tak jenuh 

Semakin tidak jenuh asam lemak dalam molekul trigliserida 

maka makin rendah titik.cair minyak tersebut sehingga pada suhu 

kamar berada pada fase cair. Minyak kelapa sawit adalah lemak 

semi padat yang mempunyai komposisi yang tetap. 

 

 

 

H 

H 

H 

H 

HC . . . . . . . . 
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b. Gliserol 

Gliserol mempunyai sifat-sifat, antara lain: 

1. Sifat fisis gliserol 

Rumus molekul    : C3H5(OH)3 

Berat molekul   : 92 kg/kmol 

Titik didih    : 290oC 

Titik lebur    : 17,9oC 

Densitas, (pada 50 oC, 1 atm) : 1.014 kg/m3 

2. Sifat kimia gliserol 

Mutu gliserol yang dihasilkan dari hidrolisa minyak sawit 

berkadar 12% dan memiliki pH berkisar 4-5. Rendahnya pH 

gliserin ini disebabkan asam lemak terlarut dalam jumlah yang 

sedikit pada gliserol. Asam lemak dapat terlarut pada gliserol 

pada suhu dan tekanan proses hidrolisa. 

Dalam industri oleokimia gliserol yang dihasilkan dari 

hidrolisa trigliserida disebut glyserine water (air gliserol). Air 

gliserol ini masih mengandung bahan-bahan seperti trigliserida, 

digliserida, monogliserida berkisar 2% serta asam lemak yang 

terlarut pada saat hidrolisa minyak dilakukan. Dalam pengolahan 

air gliserol bahan-bahan tersebut diatas harus dipisahkan bagi 

pemurnian gliserol. 

 

 




