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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi daun kumbi serta pemanfaatannya
sebagai bahan baku pembuatan biofuel, selain itu untuk mengetahui pengaruh perbedaan
bulan pengambilan sampel terhadap variasi metabolit yang dihasilkan pada fraksi asam daun
kumbi. Fraksi asam daun kumbi memiliki kandungan dominan berupa asam lemak bebas yang
merupakan bahan baku utama pada pembuatan biofuel. Pada penelitian ini digunakan metode
esterifikasi dengan metanol dan katalis asam (H2SO4) pada suhu 55-60oC selama 1 jam untuk
menghasilkan metil ester asam lemak. Metil ester asam lemak selanjutnya dikarakterisasi
dengan GC-MS. Hasil analisis GC-MS menunjukkan bahwa, pada fraksi asam daun kumbi
(Voacanga foetida (Blume.) Rolfe.) mengandung asam lemak dominan yaitu Hexadecanoic
acid, Octadecanoic acid, 9-Octadecanoic acid, 9-Octadecadienoic acid (z), 2-hydroxy-1-
(hydroxymethyl) ethyl ester (CAS)2 monoolein dan Heptadecene-(8)-carbonic acid-(1). Metil
ester yang terbentuk dari hasil esterifikasi pada bulan Desember 2014 diantaranya 4,4-
dimethoxy-butanoic acid, mthyl ester; 2-Propenoic acid, 3-(-4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-,
methyl ester; Hexadecanoic acid, methyl ester (CAS) methyl palmitat; 9,12,15-
octadecantrienoic acid, methyl ester; Heptadecanoic acid, 16-mehyl-, methyl ester sedangkan
metil ester hasil esterifikasi pada bulan Maret 2015 yaitu 4,4-dimethoxy-butanoic acid, methyl
ester; 1-Ethyl-2-hydroxy-2,3-dimethyl-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester; Hexadecanoic
acid, methyl ester (CAS); 9-Octadecanoic acid, methyl ester. Persentase metil ester asam
lemak major yang dihasilkan pada pengambilan sampel bulan Desember 2014 yaitu
Heptadecene-(8)-carbonic acid (46,39%); Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic acid (10,60%);
Octadecanoic acid (11,75%); 9- Octadecanoic acid, methyl ester (7,25%). Dan persentase
metil ester asam lemak major yang dihasilkan pada pengambilan sampel bulan Maret 2015
yaitu Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic acid (13,16%); Octadecanoic acid (6,63 %); 9-
Octadecanoic acid, methyl ester (20,07%).

Kata Kunci: Daun Kumbi (Voacanga foetida (Bl.) Rolfe.), Biofuel, Fraksi Asam, Esterifikasi,
Asam Lemak Metil Ester, Analisis GC-MS.

ABSTRACT

The aim of this study ware to determine the potential of Voacanga foetida leaves as raw
material for biofuels. Besides, the differences between montly sampling was also studied to
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know the metabolite variation in acid fraction of V. foetida leaves in each months. Acid
fraction of V.foetida leaves it self rich of free fatty acid which is the main raw material for
biofuels productions. In this study, esterification was used for yielding methyl ester fatty acid
using methanol and sulfat acid at 55-60oC for an 1 hour. Methyl ester fatty acid then analysed
using Gas Chromatography-Mass Spectroskopy (GC-MS). Methyl ester from esterification
process in December 2014 that is 4,4-dimethoxy-butanoic acid, mthyl ester; 2-Propenoic acid,
3-(-4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, methyl ester; Hexadecanoic acid, methyl ester (CAS)
methyl palmitat; 9,12,15-octadecantrienoic acid, methyl ester; Heptadecanoic acid, 16-
mehyl-, methyl ester meanwhile in March 2015 that is 4,4-dimethoxy-butanoic acid, methyl
ester; 1-Ethyl-2-hydroxy-2,3-dimethyl-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester; Hexadecanoic
acid, methyl ester (CAS); 9-Octadecanoic acid, methyl ester. GC-MS analysis showing seven
major fatty acid compounds, namely Hexadecanoic acid, Octadecanoic acid, 9-Octadecanoic
acid, 9-octadecadienoic acid (z), 2-hydroxy-1- (hydroxymethyl) ethyl ester (CAS) 2
Monoolein and Heptadecene- (8) -carbonic acid- (1). December 2014 sampling was showing
a higher percentage of methyl ester fatty acid  than March 2015 sampling such as (46,36%)
for Heptadecene- (8) -carbonic acid; Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic acid (10,60%);
Octadecanoic acid (11,75%); 9- Octadecanoic acid (7,25%). Mean while, March 2015
sampling is Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic acid (13,16%); Octadecanoic acid (6,63 %);
9- Octadecanoic acid, methyl ester (20,07%).Key Words: Kumbi Leaves (Voacanga foetida
(Bl.) Rolfe.), Biofuel, Acid Fraction, Esterification, Fatty Acid Methyl Ester, GC-MS
Analysis.

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki beragam sumber

daya energi berupa minyak, gas, batubara,
panas bumi, air dan sebagainya yang
digunakan dalam berbagai aktivitas
kehidupan. Sampai saat ini minyak bumi
merupakan sumber energi utama yang
digunakan di banyak negara. The
International Energy Agency (IEA)
memprediksi bahwa konsumsi energi dunia
akan meningkat 40 persen sampai tahun
2030. Sementara cadangan minyak bumi
termasuk di Indonesia terus menurun
karena belum ditemukannya sumur-sumur
minyak baru. Menurut Badan Pengelolaan
Energi Nasional (2005), jumlah cadangan
energi primer (minyak bumi) di
Indonesia sebesar 9 milliar barrel dengan
sisa umur pakai 23 tahun sedangkan
konsumsi energi primer Indonesia sampai
tahun 2025 mencapai 54,4 %.

Apabila dalam waktu dekat tidak
ada lagi sumber-sumber baru minyak bumi
yang ditemukan maka cadangan minyak
bumi khususnya di Indonesia dipastikan
akan habis dan mengakibatkan krisis energi
dan ekonomi secara global. Oleh karena
itu, dibutuhkan solusi dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan mencari

potensi bahan bakar alternatif yang dapat di
perbaharui.

Salah satu bentuk energi alternatif
yang saat  ini mulai  dikembangkan yaitu
Biofuel atau Bahan Bakar Nabati (BBN).
Biofuel ini bersifat ramah lingkungan dan
tidak menyebabkan peningkatan
pemanasan global secara signifikan
(Wijaya, 2011). Biodiesel juga bersifat
biodegradable dan tidak  beracun, di
samping itu biodiesel memiliki flash point
yang tinggi daripada diesel normal
sehingga tidak menyebabkan mudah
terbakar. Keuntungan lainnya adalah sifat
emisi yang rendah dan mengandung
oksigen sekitar 10–11% (Lotero, 2004
dalam Abbas et al., 2011). Biodiesel terdiri
dari mono-alkil ester yang dapat terbakar
bersih. Biodiesel di buat secara
tranesterifikasi atau esterifikasi minyak
nabati dari asam lemak bebas (FFA)
menghasilkan metil atau etil ester (Sulistyo,
2010).

Bahan baku biofuel dapat berasal
dari beberapa sumber biomassa yang
dapat diperbaharui, seperti tumbuhan
dan minyak nabati serta lemak hewani
(Zheng et al., 2006). Salah satu tanaman
hutan yang di duga mempunyai potensi
sebagai bahan baku biofuel adalah Kumbi
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(Voacanga foetida (Blume.) Rolfe.) dengan
ketersedian melimpah di alam khususnya di
pulau Lombok serta dalam pemanfaatannya
tidak berkompetisi dengan kepentingan
pangan, tanaman kumbi tumbuh dan
tersebar merata secara alami, regenerasi
mudah dan tanaman relatif mudah
dibudidayakan baik tanaman sejenis. Selain
itu, daun ini memiliki kandungan dominan
berupa asam lemak bebas yang dapat
dikonversi menjadi metil ester (Hadi,
2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut dalam pencarian
sumber biofuel dari daun tumbuhan tingkat
tinggi (V.foetida) ini sebagai bahan baku
energi alternatif terbarukan.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah alat-alat gelas, labu
alas bulat (round bottom flask), neraca
analitik, mesin penggiling, pipet tetes,
batang pengaduk, rubber bulb, rotary
evaporator Heidolph WB 2000, magnetic
stirrer, seperangkat alat refluks, hot plate,
labu  leher  tiga, kondensor, statif, botol
vial, termometer 100oC, GC-MS Ultra
Simadzu Qp-2010.

Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Daun kumbi basah,
aquades, asam asetat glassial,
diklorometana (DCM), pH stick universal,
metanol 99,9% dan metanol 96% teknis,
asam Sulfat (H2SO4) 97%, dan biodiesel
standar (bensin, solar dan minyak tanah).

Prosedur Penelitian

Persiapan sampel
Sampel daun kumbi yang digunakan

dalam penelitian ini diambil dari desa
Mapak Dasan, kelurahan Jempong Baru,
Lombok Barat. Daun dibersihkan,
selanjutnya dikering-anginkan selama ±15
hari. Kemudian dihaluskan mengunakan
mesin penggiling hingga diperoleh serbuk
(simplisia) daun kumbi.

Ekstraksi (Maserasi) Daun Kumbi
Sebanyak 4,5 kg sampel daun kumbi

digiling menghasilkan 2 kg simplisia halus.
Selanjutnya simplisia dimaserasi dengan
metanol selama 3 hari (3x24 jam) dengan
pergantian pelarut yang baru setiap 1 hari
(1x24 jam) sambil diaduk sesekali. Hasil
maserasi selanjutnya disaring
menggunakan kertas saring. Filtrat yang
didapat dievaporasi dengan rotary
evaporator (rotary vacuum evaporator)
pada suhu <60°C hingga didapat ekstrak
kental metanol daun kumbi.

Selanjutnya dilakukan penimbangan
berat konstan ekstrak kental metanol daun
kumbi untuk mengetahui persen rendemen
yang dihasilkan dari sampel yang
digunakan.

Ekstraksi Asam Basa
Proses ekstraksi yang digunakan

berdasarkan metode ekstraksi asam-basa
yang dikembangkan oleh Hadi dan
Bremner (2001) dan Guggisberg dan Hesse
(2001) dengan beberapa penyesuaian.
Partisi ekstrak metanol dilakukan dengan
ekstraksi cair-cair menggunakan corong
pisah. Sebelumnya ekstrak kental metanol
diasamkan dengan CH3COOH 5% (250
ml; 5% v/v) sampai pH 3-4. Filtrat
diekstraksi dengan CH2Cl2 (3x500 ml)
(perbandingan 1:1), kemudian dikocok dan
dibiarkan sampai terpisah sempurna,
selanjutnya partisi dilakukan sebanyak tiga
kali dengan pergantian DCM pada masing-
masing partisi. Ekstraksi ini menghasilkan
2 komponen yaitu fase organik dan fase
aqueous (air). Selanjutnya pada fase
organik (DCM) dipekatkan menggunakan
rotary evaporator pada suhu antara 35-40
0C, sehingga dihasilkan fraksi asam.
Kandungan senyawa-senyawa pada fraksi
asam daun kumbi dianalisis dengan GC-
MS.

Esterifikasi Fraksi Asam Daun Kumbi
Reaksi esterifikasi merupakan reaksi

antara asam lemak bebas dengan alkohol
membentuk ester dan air. Pada penelitian
ini mengadopsi metode (Kac, 2011 dalam
Nilawati, 2012), dimana reaksi terjadi
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secara endoterm, dengan temperatur yaitu
55-60oC).

Selanjutnya dilakukan reaksi
esterifikasi ekstrak kental DCM dengan
menggunakan katalis asam yakni H2SO4

pekat (Hambali, 2007). Pada penelitian ini
sintesis biodiesel dilakukan pada sampel
fraksi asam daun kumbi {molar rasio asam
lemak:metanol (1:2)}, dengan penambahan
katalis H2SO4 1 % v/v disertai pemanasan
pada suhu 50-60oC selama 1 jam reaksi
dan pengadukan dengan magnetik stirrer.

Gambar Peralatan untuk proses sintesis
biodiesel

Hasil esterifikasi yang diperoleh
dievaporasi dan selanjutnya dilakukan
analisis GC-MS untuk mengetahui metil
ester yang terbentuk.

Gambar 1. Reaksi Esterifikasi
(Fischer Esterification)

Rendemen biodiesel merupakan
persentase biodiesel yang dihasilkan
berbanding dengan bobot total bahan baku
(Djatmiko at al., 1976 dalam Anif, 2011).

Tahap Analisa Hasil

Pada  penelitian  ini,  ada  beberapa
hal  yang  akan  dianalisa  yaitu:

a. Karakterisasi Fisik Produk
Produk yang dihasilkan

dikarakterisasi sifat fisiknya yang
meliputi massa jenis dan uji nyala
sampel dan standar.

b. Identifikasi produk
Untuk mengetahui komposisi

senyawa penyusun produk berupa

metil ester dilakukan identifikasi
menggunakan GC-MS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekstraksi Asam Basa
Ekstraksi asam basa dilakukan untuk
memisahkan antara fraksi asam dengan
fraksi basa. Dalam penelitian ini digunakan
fraksi asam karena mengandung banyak
senyawa golongan asam lemak terutama
golongan asam lemak bebas (Rahayu,
2014). Golongan asam lemak ini adalah
komponen utama dalam pembuatan biofuel
(biodiesel). Pada penelitian ini sampel
divariasikan berdasarkan perbedaan waktu
(bulan) pengambilan sampel yaitu bulan
Desember 2014 dan bulan Maret 2015.

Analisis GC-MS Ekstrak DCM Daun
Kumbi pada pengambilan bulan
Desember 2014 dan bulan Maret 2015

Ekstrak DCM daun kumbi dianalisis
dengan GC-MS. Dari hasil analisis GC-MS
teridentifikasi senyawa major yang berupa
metabolit dari golongan asam lemak
dengan persentase di atas 6% diantaranya
Hexadecanoic acid (asam palmitat) pada
peak nomor 10 dengan persen area sebesar
10,88% dengan SI 93; Heptadecene-(8)-
Carbonic acid-(1) pada peak nomor 13
dengan persen area sebesar 36,89% dengan
SI 93; Octadecanoic acid (CAS) Stearic
acid pada peak nomor 14 dengan persen
area sebesar 6,20% dengan SI 93; dan 9-
Octadecadienoic Acid (z), 2-hydroxy-1-
(hydroxymethyl) ethyl ester (CAS)2
Monoolein pada peak nomor 14 dengan
persen area sebesar 9,45% dengan SI 88
(Gambar 2).

Hasil analisis GC-MS dari fraksi DCM
pada pengambilan sampel bulan Maret
2015, dapat dilihat pada Gambar (3).
Senyawa target asam lemak yang
terdeteksi lebih sedikit dibandingkan
dengan ekstrak DCM pada pengambilan
sampel di bulan Desember yakni
Hexadecanoic acid, Palmitic acid pada
peak nomor 14 dengan persen area sebesar
8,49 %, dengan SI 93; Heptadecene-(8)-
Carbonic acid pada peak nomor 15 dengan
persen area sebesar 38,86 % dengan SI 94
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serta Octadecanoic acid (CAS) Stearic acid
pada peak nomor 16 dengan persen area
sebesar 10,89 % dengan SI 93.

Hal ini disebabkan karena produksi
metabolit pada tumbuhan sangat
dipengaruhi oleh iklim dan lingkungan
dimana tumbuhan tersebut tumbuh
meliputi ekosistem dan tantangan alam
yang dihadapi (Lenny, 2006 ; Zetra, 2007).

Pada bulan Desember terjadi musim
penghujan, dimana metabolisme asam
lemak pada tumbuhan saat itu mengalami
peningkatan karena kondisi lingkungan
yang cukup air sehingga kandungan
metabolit yang dihasilkan lebih tinggi
karena terbentuk secara optimal (Rahardjo,
2006) dan sebaliknya pada pengambilan
sampel di bulan Maret.

Gambar 2. Kromatogram Ekstrak DCM Daun Kumbi Sampel Desember 2014

Gambar 3. Kromatogram Ekstrak DCM Daun Kumbi Sampel Maret 2015

Perbandingan senyawa-senyawa major berupa metabolit dari golongan asam lemak dalam
ekstrak DCM daun Kumbi pada bulan Desember dan bulan Maret ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komponen Asam Lemak pada fraksi DCM daun Kumbi Berdasarkan Analisa
GC MS

Senyawa Jumlah (%)
DCM 1

(SD)*2014

Jumlah (%)
DCM 2

(SM)*2015
Hexadecanoic acid, Palmitic acid 10,88 8,49
Heptadecene-(8)-Carbonic acid 36.89 38.86



Skripsi

Kimia FMIPA UNRAM 2015 Page 6

9-octadecadienoic acid (z), 2-
hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl
ester (CAS)2 Monoolein

9,45 -

Octadecanoic acid (CAS) Stearic acid 6.20 10,89

Dari Tabel 1. terlihat bahwa fraksi
asam (DCM) daun Kumbi (V. foetida)
dengan pengambilan sampel pada waktu
dan musim/iklim yang berbeda akan
menghasilkan senyawa dengan metabolit
yang berbeda. Akan tetapi kedua ekstrak
DCM tersebut mengandung dominan asam
lemak yang berpotensi sebagai bahan baku
dari biodiesel.

Esterifikasi Fraksi Asam Daun Kumbi
(Voacanga foetida (Blume.) Rolfe.)

Reaksi esterifikasi pada penelitian ini
didasarkan pada bahan baku yang
digunakan yakni fraksi asam daun Kumbi
(Voacanga foetida (Blume.) Rolfe.)
dengan kandungan asam lemak > 5%.
Metode yang digunakan mengadopsi
metode (Nilawati, 2012), dimana
esterifikasi dilakukan dengan metanol dan
katalis asam (H2SO4) pada 55oC selama 1
jam. Pada proses esterifikasi terjadi reaksi
reversibel antara asam karboksilat dengan
alkohol. Dimana produk reaksi
menghasilkan ester yang mempunyai sifat
yang khas yaitu dengan baunya yang
harum dan menyengat.

Produk yang dihasilkan  dari  reaksi
berupa  cairan  kental berwarna kecoklatan.
Ramadhas et.al., (2005) kelebihan katalis
(excess H2SO4) akan menyebabkan larutan
produk berwarna lebih gelap. Hal ini
terlihat pada warna yang dihasilkan pada
produk hasil esterifikasi yakni berwarna
kecoklatan (Gambar 4.) selain dari warna
pigmen dari sampel yang digunakan.

Gambar 2. Hasil Esterifikasi

Analisis GC-MS Asam Lemak Metil
Ester dari Fraksi Asam Hasil
Esterifikasi

Metil ester asam lemak sebagai
komponen biodiesel memiliki rumus
molekul Cn-1H2(n-r)-1CO–OCH3. Metil ester
merupakan senyawa ester alkil yang
berasal dari minyak nabati dengan alkohol
yang dihasilkan melalui proses esterifikasi.
Metil ester yang dihasilkan melalui proses
esterifikasi dianalisis menggunakan Gas
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-
MS).

Pada pegambilan sampel bulan
Desember 2014, senyawa major yang
teridentifikasi >5 % yaitu Heptadecene-8-
carbonic acid-1 (46,39 %,  12.663) pada
peak nomor 11; 9-Octadecenoic acid,
methyl ester (7,25%, 12.527) pada peak
nomor 9; Octadecanoic acid (CAS) stearic
acid (11,75 %, 12.732) pada peak nomor
12; Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic
acid (10,60 %, 12.047) pada peak nomor 8.
Komposisi senyawa yang terdapat dalam
produk hasil reaksi esterifikasi fraksi asam
daun kumbi menggunakan katalis H2SO4

1% (v/v) dalam bentuk kromatogram
dibawah ini (Gambar 5).

Sedangkan pada pegambilan sampel
bulan Maret 2015, senyawa major yang
teridentifikasi, empat diantaranya dengan
persentase > 5 % yaitu 9-Octadecenoic
acid, methyl ester (20,07%, 12.661) pada
peak nomor 13; Octadecanoic acid (CAS)
stearic acid (6,63 %, 12.726) pada peak
nomor 14; Hexadecanoic acid (CAS)
Palmitic (13,16 %, 12.041) pada peak
nomor 10. Senyawa  dengan  puncak
tertinggi yakni puncak 11 dengan % area
24,09%, memiliki  waktu  retensi  11.180
menit, senyawa  ini  tidak  terdeteksi  oleh
detektor,  artinya  senyawa  ini  tidak
terdapat dalam library detektor atau

Keterangan : * Sampel Bulan Maret (SM), *Sampel Bulan Desember (SD)
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termasuk ke dalam senyawa baru, bentuk
kromatogram dilihat pada (Gambar 6).

Gambar 5. Kromatogram Hasil Esterifikasi (1) Fraksi Asam Daun Kumbi

Gambar 6. Kromatogram Hasil Esterifikasi (SM)* Fraksi Asam Daun Kumbi

Tabel 2. Komponen Dominan Metil Ester dari Fraksi Asam Daun Kumbi berdasarkan
perbedaan bulan pengambilan

Nama senyawa Jumlah (%)

Esterifikasi
(SD)*2014

Esterifikasi
(SM)*2015

Heptadecene-(8)-carbonic acid-(1) 46,39 -
Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic acid 10,60 13.16
Octadecanoic acid, stearic acid 11.75 6.63
9- Octadecanoic acid, methyl ester 7.25 20.07

Dari tabel di atas, metil ester asam
lemak yang dihasilkan dari fraksi asam
daun kumbi (V. foetida) memiliki
komposisi senyawa dominan yang hampir
sama dengan komposisi dari minyak nabati

lainnya yaitu Hexadeanoic acid, methyl
ester, Hexadecanoic acid (CAS) palmitic
acid, Octadecanoic acid, 9-Octadecanoic
acid, methyl ester, dan Heptadecene-(8)-
carbonic acid.

Keterangan : * Sampel Bulan Maret
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CH3
OH

O
Gambar 7. Struktur Heptadecene-(8)-carbonic acid-(1)

O

OH CH3

Gambar 8. Struktur Palmitic acid

Gambar 9. Struktur Stearic acid

Gambar 10. Struktur 9-Octadecanoic acid

Heptadecene-(8)-Carbonic acid-(1)
Senyawa ini merupakan golongan

asam lemak tak jenuh berantai panjang
dengan ikatan rangkap pada karbon nomer
delapan. Heptadecene-(8)-carbonic acid-
(1) teridentifikasi dalam fraksi asam daun
Kumbi hasil esterifikasi dengan persen
area sebesar (46,39 %, 12.663), senyawa
Heptadecene-8-carbonic acid-1 dengan
rumus kimia C18H34O2 dan terdapat
kemiripan fragmen pada spektrum target
11 pada (Gambar 11) menunjukkan
perbandingan data spektra massa senyawa
Heptadecene-8-carbonic acid-1.

Metil ester yang terbentuk dari hasil
esterifikasi pada bulan Desember 2014
diantaranya 4,4-dimethoxy-butanoic acid,
mthyl ester; 2-Propenoic acid, 3-(-4-
hydroxy-3-methoxyphenyl)-, methyl ester;
Hexadecanoic acid, methyl ester (CAS)
methyl palmitat; 9,12,15-octadecantrienoic
acid, methyl ester; Heptadecanoic acid,
16-mehyl-, methyl ester sedangkan metil
ester hasil esterifikasi pada bulan Maret
2015 yaitu 4,4-dimethoxy-butanoic acid,
methyl ester; 1-Ethyl-2-hydroxy-2,3-

dimethyl-cyclopentanecarboxylic acid
ethyl ester; Hexadecanoic acid, methyl
ester (CAS); 9-Octadecanoic acid, methyl
ester. Persentase metil ester asam lemak
major yang dihasilkan pada pengambilan
sampel bulan Desember 2014 yaitu
Heptadecene-(8)-carbonic acid (46,39%);
Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic acid
(10,60%); Octadecanoic acid (11,75%); 9-
Octadecanoic acid, methyl ester (7,25%).
Dan persentase metil ester asam lemak
major yang dihasilkan pada pengambilan
sampel bulan Maret 2015 yaitu
Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic acid
(13,16%); Octadecanoic acid (6,63 %); 9-
Octadecanoic acid, methyl ester (20,07%).

Heksadecanoic Acid (CAS) Palmitic
Acid

Asam palmitat merupakan asam
lemak jenuh terdiri dari 16 atom karbon
(CH3(CH2)14COOH). Asam palmitat
merupakan produk awal dalam proses
biosintesis asam lemak. Asam palmitat
teridentifikasi dalam ekstrak DCM daun
kumbi dengan persen area sebesar 10,88%
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dan terdapat kemiripan fragmen pada
spektrum target 8 pada (Gambar 12)
menunjukkan perbandingan data spektra
massa senyawa Hexadecanoic acid (CAS)
palmitic acid.

Octadecanoic Acid (CAS) Stearic Acid
Asam stearat merupakan asam

lemak jenuh dengan rumus molekul
C18H36O2 dan memiliki titik lebur 69,4 0C,
titik didih 361oC, tidak berbau dan tidak
berasa dan dalam keadaan murni  berwarna
putih kristal lilin (Yuliana, 2011 dalam
Harira, 2013). Asam stearat teridentifikasi
dalam ekstrak DCM daun kumbi dengan
persen area sebesar 11.75 % dan terdapat
kemiripan fragmen pada spektrum target
12 pada (Gambar 13) menunjukkan

perbandingan data spektra massa senyawa
asam stearat.

9-Octadecanoic acid

Senyawa ini disebut dengan asam
oleat merupakan asam lemak tak jenuh
tunggal yang ditemukan secara alami
dibanyak sumber tanaman dan produk
hewani. 9-Octadecanoic acid, methyl ester
teridentifikasi dalam ekstrak DCM daun
Kumbi dengan persen area sebesar 7,25 %,
senyawa 9-Octadecanoic acid, methyl ester
dengan rumus kimia C18H34O2 dan terdapat
kemiripan fragmen pada spektrum target 9
pada (Gambar 14) menunjukkan
perbandingan data spektra massa senyawa
9-Octadecanoic acid, methyl ester.

Gambar 11. Data Spektra Massa Senyawa Heptadecene-8-carbonic acid-1

Gambar 12. Data Spektra Massa Senyawa Hexadecanoic Acid (CAS) palmitic acid
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Gambar 13. Data Spektra Massa Senyawa Stearic Acid

Gambar 14. Data Spektra Massa Senyawa 9- Octadecanoic acid, methyl ester

Analisis Uji Nyala
Uji Titik Nyala (Flash Point) untuk

mengetahui suhu minimal yang dicapai
oleh minyak untuk meletupkan api
(Sudrajat, 2006). Produk yang dihasilkan
dari reaksi berupa cairan berwarna
kecoklatan dengan komposisi senyawa

dianalisis dengan GC-MS seperti yang
telah diuraikan sebelumnya diatas, selain
itu produk yang dihasilkan dikarakterisasi
sifat fisiknya yakni dengan uji nyala
produk hasil esterifikasi, hasil dapat
terlihat pada (Gambar 14).

Berdasarkan hasil uji kualitatif yang
terlihat pada (Gambar 14) yakni gambar

(a) dan (d) dihasilkan produk dengan
kualitas yang lebih tinggi daripada (b) dan

Gambar (a) Gambar (c)

Gambar 14. Uji nyala (a) pengambilan sampel bulan Desember; (b) pada
pengambilan sampel bulan Maret; (c) standar bahan bakar
(Solar dan Bensin); (d) standar bahan bakar (Minyak tanah)

Gambar (b) Gambar (d)
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(c) yang merupakan standar biodiesel
(Bensin dan Solar) sedangkan untuk
gambar (d) dengan standar minyak tanah
memiliki kemiripan dengan sampel pada
gambar (a) yang merupakan produk
esterifikasi dari pegambilan sampel di
bulan Desember. Metabolit ditentukan oleh
iklim makro ataupun mikro disekitar lokasi
tumbuh tumbuhan. Dimana untuk
mendapatkan komponen senyawa dominan
yang dibutuhkan seperti produk (a) perlu
diperhatikan waktu yang tepat untuk
menghasilkan senyawa-senyawa asam
lemak tersebut yang dapat digunakan
sebagai bahan baku biofuel.

Perbandingan produk hasil
esterifikasi fraksi asam daun kumbi dengan
standar biodiesel, dengan mencampurkan
produk (a) dengan bensin atau solar

dengan perbandingan (1:1 cc), dihasilkan
produk terbagi menjadi 2 fase dengan fase
atas merupakan produk biodiesel standar
sedangkan pada lapisan bawah adalah
produk hasil esterifikasi fraksi asam daun
kumbi, dimana hasil fraksi metil ester
menyatu dengan standar biodiesel
sebanyak 0,1:1cc, sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa fraksi asam daun kumbi
(Voacanga foetida (Blume.) Rolfe.) dapat
digunakan sebagai bahan baku pembuatan
biouel, namun diperlukan proses
pemisahan lebih lanjut baik dari pengotor
maupun pigmen dan kadar air yang masih
terdapat pada campuran serta uji parameter
lainnya. Berikut (Gambar 15) campuran
produk fraksi asam dengan biodiesel
standar :

Gambar 15. Campuran Produk Fraksi Asam dengan Biodiesel Standar

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Fraksi asam daun kumbi (Voacanga

foetida (Blume.) Rolfe.) memiliki
potensi untuk menjadi sumber bahan
baku biofuel karena mengandung
dominan asam lemak yakni
Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic
acid; Octadecanoic acid; 9-
Octadecanoic acid; dan Heptadecene-
(8)-carbonic acid.

2. Dari hasil reaksi esterifikasi fraksi asam
daun kumbi dengan metanol (1:2)
menggunakan katalis H2SO4 1% (v/v),
dihasilkan beberapa jenis metil ester
yang dikarakterisasi dengan GC-MS

dan uji nyala. Persentase rendemen
yang dihasilkan sebesar 17,9 % fraksi
asam.

3. Berdasarkan analisis kualitatif berupa
uji nyala diketahui bahwa bahan baku
biofuel yang dihasilkan dari dua waktu
pengambilan sampel yang berbeda
dihasilkan biofuel dengan kualitas
berbeda (uji nyala) yang disebabkan
karena perbedaan komposisi kimianya.

Saran

1. Perlu dipelajari variasi-variasi metabolit
berdasarkan iklim di pulau Lombok
untuk mendapatkan senyawa-senyawa

Fase fraksi asam daun kumbi dengan
biodiesel standar (1cc : 1cc)
menghasilkan pencampuran (0,1 cc :1
cc). (nonpolar)

Fase fraksi asam dan campuran ( polar)
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asam lemak tinggi yang berpotensi
untuk dikonversi menjadi biofuel.

2. Perlu dilakukan optimasi serta analisis
parameter lainnya sehingga
mengoptimalkan pemanfaatan produk
dari fraksi asam daun kumbi sebagai
bahan baku pembuatan biodiesel
ataupun campurannya.
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