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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jahe  (Zingiber officinale) 

Jahe (Zingiber officinale), merupakan rempah-rempah Indonesia yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang kesehatan. 

Jahe merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe 

berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Jahe termasuk 

dalam suku temu-temuan (Zingiberaraceae), satu keluarga dengan temu-temuan 

lainnya seperti temu lawak (Curcuma xanthoorrizha), temu hitam (Curcuma 

aeruginosa), kunyit (Curcuma domestica), kencur (Kaempferia galannga), serta 

lengkuas (Languas galangal). (Ratna Widiyanti, 2009). 

Tanaman jahe (Zingiber officinale) termasuk keluarga Zingiberaceae yaitu 

suatu tanaman rumput-rumputan tegak dengan ketinggian 30-100 cm, namun 

kadang-kadang tingginya dapat mencapai 120 cm. daunnya sempit, berwarna 

hijau bunganya kuning kehijauan dengan bibir bunga ungu gelap berbintik-bintik 

putih kekuningan dan kepala sarinya berwarna kuning atau jingga dan berserat. 

(Ratna Widiyanti, 2009). 

Tanaman jahe secara botani dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub-divisi   : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Ordo   : Zingiberales   

Famili   : Zingiberaceae   

Genus   : Zingiber   

Species   : Zingiber officinale  

 
Gambar 1. Rimpang jahe    
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2.1.1 Komposisi Kimia Jahe  

Pemanfaatan jahe oleh manusia yaitu pada bagian rimpangnya. Rimpang 

jahe mengandung minyak asitri di mana di dalamnya terkandung beberapa 

senyawa seperti Zingeron, seskuiterpen, oleoresin, zingiberen, limonen, 

kamfena, sineol, zingiberal, sitral, felandren, dan borneol. Selain itu, terdapat 

juga damar, pati, vitamin A, B, C, senyawa flavonoid dan polifenol, serta asam 

organik seperti asam malat dan asam oksalat (Tata Gunawan, 2013). 

Tabel 1. Kandungan Kimia Jahe 

Kandungan Jumlah 

Protein 8.6% 
Karbohidrat 66.5% 
Lemak 6.4% 
Serat 5.9% 
Abu 5.7% 
Kalsium 0.1% 
Fosfor 0.15% 
Zat besi 0.011% 
Sodium 0.3% 
Potasium 1.4% 
Vitamin A 175 IU 
Vitamin B1 0.05 mg 
Vitamin B2 0.13 mg 
Vitamin C 12 mg 
Niasin 1.9% 

Sumber Informasi Gizi : Tata Gunawan, 2013 

Kandungan rimpang jahe terdiri dari 2 komponen, yakni: 

 Komponen volatile, sebagian besar terdiri dari derivat seskuiterpen (>50%) dan 

monoterpen. Komponen inilah yang bertanggungjawab dalam aroma jahe, 

dengan kopnsentrasi yang cenderung konstan yakni 1-3%. Derivat seskuiterpen 

yang terkandung diantaranya zingiberene (20-30%), ar-curcumene (6-19%), β-

sesquiphelandrene (7-12%) dan β-bisabolene 5-12%) sedangkan derivate 

monoterpen yang terkandung diantaranya α-pinene, bornyl asetat, borneol, 

camphene, ρ-cymene, cineol, citral, cumene, β-elemene, farnesene, β-

phelandrene, geraniol, limonene, linalool, myrcene, β-pinene dan sabinene. 
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 Komponen nonvolatile terdiri dari oleoresin (4,0-7,5%). Ketika rimpang jahe 

diekstraksi dengan pelarut, maka akan didapatkan element pedas, element 

non-pedas, serta minyak esensial lainnya. Elemen-elemen tersebut 

bertanggungjawab dalam memberi rasa pedas jahe.telah diidentifikasikan salah 

satu dari element ini yang disebut dengan gingerol, dengan rumus kimia 1-[4-

hidroksil-3-methoksifenil]-5-hidroksi-alkan-3-ol. Senyawa ini memiliki rantai 

samping yang bervariasi. Dan senyawa gingerol yang telah diidentifikasikan 

diberi nama sesuai dengan rantai sampingnya yakni (3)-, (4)-, (5)-, (6)-, (8)-, 

(10)- dan (12)-Gingerol. Senyawa lain yang lebih pedas namun memiliki 

konsentrasi yang lebih kecil ialah Shogaol (fenilalkanone). Gingerol dan 

Shogaol telah diidentifikasi sebagai komponen antioksidan fenolik jahe. Elemen 

lainnya yang juga ditemukan ialah gingediol, gingediasetat, gingerdion, dan 

gingerenon. 

Tabel 2. Komponen Volatile dan Nonvolatil Rimpang Jahe 

Fraksi Kompnen 

Nonvolatil Gingerol, shogaol, gingediol, gingediasetat, gingerdion, 
gingerenon. 

Volatil (-)-zingiberene, (+)-ar-curcumene, (-)-β-sesquiphelandrene, 
β-bisabolene, α-pinene, bornyl asetat, borneol, camphene, 
ρ-cymene, cineol, citral, cumene, β-elemene, farnesene, β-
phelandrene, geraniol, limonene, linalool, myrcene, β-
pinene dan sabinene. 

(Sumber: WHO Monographs on selected medicinal plants Vol 1, 1999) 
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Berikut ini laporan dari beberapa penelitian mengenai komposisi lainnya 

dalam rimpang jahe. 

Tabel 3. Presentase Kandungan Jahe per Berat Segar 

Komponen Presentase dalam berat segar 

Minyak esensial 0,8 % 
Campuran lain 10-16 % 
Abu  6,5 % 
Protein 12,3 % 
Zat pati 45,25 % 
Lemak  4,5 % 
Fosfolipid  Sedikit 
Sterol  0,53 % 
Serat  10,3 % 
Oleoresin  7,3 % 
Vitamin  (Tabel 4) 
Glukosa tereduksi Sedikit  
Air  10,5 % 
Mineral  (Tabel 5) 

(Sumber: Ravidran et al, 2005) 
 
Tabel 4. Kandungan Vitamin Jahe per Berat Kering 

Vitamin Presentase dalam berat kering 

Tiamin  0,035 % 
Riboflavin  0,015 % 
Niasin  0,045 % 
Piridoksin  0,056 % 
Vitamin C 44, 0 % 
Vitamin A Sedikit  
Vitamin B Sedikit  

Total  44,15 % 

(Sumber: Ravidran et al, 2005) 
 
Tabel 5. Kandungan Mineral Jahe per Berat Kering 

Elemen 
Jumlah, µg.g-1 
Berat kering 

Elemen 
Jumlah, µg.g-1 
Berat kering 

Cr 0,89 Hg 6,0 µg.g-1 
Ma 358 Sb 39 
Fe 145 Cl 579 
Co 18 µg.g-1 Br 2,1 
Zn 28,2 F 0,07 
Na 443 Rb 2,7 
K 12,900 Cs 24 µg.g-1 
As 12 µg.g-1 Sc 42 µg.g-1 
Se 0,31 Eu 44 µg.g-1 

(Sumber: Ravidran et al, 2005) 
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Komponen utama dari jahe segar adalah senyawa homolog fenolik  

keton yang dikenal sebagai gingerol.  Gingerol sangat tidak stabil dengan 

adanya panas dan pada suhu tinggi akan berubah menjadi shogaol. Shogaol 

lebih pedas dibandingkan gingerol, merupakan komponen utama jahe kering 

(Mishra, 2009).  Jolad et al. (2004) melaporkan bahwa dalam jahe segar telah 

teridentifikasi 63 senyawa, dimana 31 senyawa pernah dilaporkan dan 20 

senyawa baru. Senyawa yang teridentifikasi antara lain gingerol ([4], [6], [8] 

dan [10]-gingerol), shogaol ([4], [6], [8]) (Gambar 2); [10]-shogaol), [3]- 

dihidroshogaol, paradol ([6], [7], [8], [9], [10], [11], dan [13]), dihidroparadol, 

turunan asetil gingerol, gingerdiol, mono dan turunan di-asetil gingerdiol, 1- 

dehidrogingerdion, diarilheptanoid, dan turunan metil eter.  Demikian juga 

dengan senyawa metil [4]-gingerol dan metil [8]- gingerol, metil [4]-, metil [6]- 

dan metil [8]-shogaol, 5deoksigingerols dan metil [6]-paradol. Dalam jahe 

kering teridentifikasi sebanyak 115 senyawa, dimana 88 senyawa pernah 

dilaporkan (Jolad et al. 2005).  Senyawa [6]-, [8]-, [10]- dan [12]-gingerdione 

juga teridentifikasi. 

Gingerol sebagai komponen utama jahe dapat terkonversi menjadi 

shogaol atau zingeron (Gambar 3). Senyawa paradol sangat serupa dengan 

gingerol yang merupakan hasil hidrogenasi dari shogaol.  Shogaol terbentuk 

dari gingerol selama proses pemanasan (Wohlmuth et al. 2005). Kecepatan 

degradasi dari [6]-gingerol menjadi [6]-shogaol tergantung pada pH, stabilitas 

terbaik pada pH 4, sedangkan pada suhu 100°C dan pH 1, degradasi 

perubahan relatif cukup cepat (Bhattarai et al. 2001).   
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Konsentrasi gingerol dari jahe kering akan berkurang dibandingkan 

dalamjahe segar, sedangkan shogaol akan meningkat. Pada Gambar 4 

ditampilkan paradol, gingerdion dan zingiberol. Komponen lain adalah 

senyawa ingenol dan shogaol (Gambar 5) mempunyai aktivitas sebagai 

antivirus (Lee et al. 2008).    

 

Gambar 2. Komponen Kimia Gingerol dan Shoganol 
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Gambar 3. Konversi Gingerol menjadi Shoganol dan Zingeron 

 

Gambar 4. Komponen Paradol, Gingerdion dan Zingiberol 

 

Gambar 5. Senyawa Igerol dan Shoganol 

2.1.2 Manfaat dan Kasiat Jahe 

Ilmuwan cina secara eksperimen mendapatkan bahwa jahe memiliki efek 

memperkuat perut dimana jahe lembut untuk perut dan menstimulasi usus. 

Penelitian dengan binatang telah membuktikan bahwa jahe memiliki efek 

analgesik dan aktivitas antiperadangan. Di India, rimpang jahe digunakan 
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untuk mengobati penyakit kedinginan, mual, asma, batuk, kolik, dipsepsia, 

rematik dan kehilangan nafsu makan. Penelitian di Jepang menunjukkan 

bahwa jahe ,memiliki efek tonik pada hati. Jahe dapat menurunkan tekanan 

darah dengan membatasi aliran darah di daerah periferal tubuh. Penelitian 

selanjutnya menunjukkkan bahwa jahe dapat menurunkan tingkat kolesterol 

dengan mengurangi penyerapan kolesterol di darah dan hati. (Anonim
1
, 2013) 

Berdasarkan pada sifatnya, jahe sering dijadikan bahan obat herbal dan 

bumbu makanan. Rasa pedasnya memang memberi sensasi hangat yang jauh 

lebih baik. Sayangnya, aromanya yang tidak sekuat jahe gajah membuat jahe 

emprit jarang digunakan untuk produk seperti permen jahe, jelly jahe, sirup jahe 

dan lain-lain. Jahe emprit (bersama jahe merah) paling populer digunakan 

sebagai bahan untuk membuat poroduk ekstrak oleoresin dan juga minyak atsiri. 

Produk ini dengan mudah bisa didapatkan di toko herbal dengan harga yang 

terjangkau. Jika Anda tidak takut repot, cobalah untuk meracik teh jahe dari 

dapur Anda sendiri. Air rebusan jahe emprit juga dikenal ampuh untuk 

menghangatkan badan serta mengoptimalkan kesehatan (Ahmad, 2013). 

Jahe memproduksi aksi antimual dan antimabuk karena efek antihistamin 

dan anticholinergic pada peripheral dan pusat. Zat pedas dari jahe 

melepaskan zat P dari serat sensori. Zat P yang dilepaskan menstimulasi 

cholinergic dan histaminicneurin untuk melepaskan Ach dan histamin sendiri-

sendiri atau memproduksi kontraksi otot langsung dengan mengaktifkan 

reseptor M dan H1 secara korespondensi. Ini bertujuan agar setelah M 

tereksitasi oleh zat P, reseptor M dan H1 inaktif untuk sementara dan tidak 

dapat dieksitasi oleh agonis. Karena itu jahe menghambat aksi anticholinergic 

dan antihistaminic (Qian, D. S, dan Liu, Z. S, 1992). 
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Rimpang jahe juga digunakan untuk mengobati masuk angin, mengobati 

kolera, difteria, neuropati dan sebagai penawar racun ular (Heyne, 1987), 

kecanduan alkohol, sebagai antasida, antifungi, antioksidan, antikejang, 

antivirus, afrodisiak, mengobati peradangan sendi, atherosclerosis, pegal 

pada kaki, disentri, kebotakan, masalah sekresi empedu, sebagai penipis 

darah, mengobati bronkitis, pendarahan, luka bakar pada kulit, kanker, 

depresi, diare, dismenorrhea (menstruasi yang menyakitkan), flu, gonarthritis, 

penyakit hati, dan sebagai stimulan kekebalan tubuh. (Anonim
1
, 2013) 

2.1.3 Minyak Atsiri Jahe 

Minyak atsiri yang disuling dari jahe berwarna bening sampai kuning tua bila 

bahan yang digunakan cukup kering. Lama penyulingan dapat berlangsung 

sekitar 10-15 jam agar minyak dapat tersuling semua. Kadar minyak jahe 

berkisar antara 1 - 3%. Standar mutu minyak jahe masih mengacu pada standar 

EOA (Essential Oil Association). (L.Kurniasari, 2008) 

Tabel 6.Sifat Fisikokimia Minyak Jahe 

Asal Sifat Fisikokimia 

Indeks Bias Density Putar Optik 

Malagasy 1,4927 0.936 11,4 
Komersial 1 1,4884 0,8803 -33,9 
Komersial 2 1,4918 0,883 -39,3 
Komersial 3 1,489-1,494 0,877-0,886 -26- (-50) 

  (Sumber : L. Kurniasari, 2008) 

Minyak atsiri dalam jahe merupakan gabungan dari senyawa terpenoid 

yang terdiri dari senyawa-senyawa seskuiterpena, zingiberena, bisabolena, 

sineol, sitral, zingiberal (ada yang menyebut zingiberol, tapi keduanya adalah 

senyawa berbeda; zingiberal mengandung gugus aldehid, sedangkan 

zingiberol mengandung gugus hidroksida, -OH), felandren (phellandrena), 

borneol, sitronellol, geranial, linalool, limonene, kamfena. (Anonim
1
, 2013) 
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Gambar 6. Struktur Zingiberene 

Komponen utama minyak atsiri jahe adalah seskuiterpen hidrokarbon, dan 

paling dominan adalah zingiberen (35%), kurkumen (18%), farnesen (10%), dan 

sejumlah kecil bisabolen dan β-seskuifellandren. Sejumlah kecil termasuk 40 

hidrokarbon monoterpen seperti 1,8-cineole, linalool, borneol, neral, dan geraniol 

(Govindarajan 1982).  Komposisi seskuiterpen hidrokarbon (92,17%), antara lain 

βseskuifellandren (25,16%), cis-kariofilen (15,29%), zingiberene (13,97%), α-

farnesen (10,52%), α- (7,84%) dan β- bisabolene (3,34%) dan lainnya. Selain itu, 

terkandung juga sejumlah kecil limonen (1,48 – 5,08%), dimana zingiberene dan 

β-seskuiterpen sebagai komponen utama dengan jumlah 10 sampai 60% 

(Wohlmuth et al. 2006; Felipe et al. 2008).  Dari penelitian El-Baroty et al. (2010), 

ternyata minyak atsiri jahe yang berasal dari Mesir mengandung komponen 

seskuiterpen hidrokarbon yang cukup tinggi, termasuk di dalamnya β-

seskuifellandren (27,16%), kariofilen (15,29%), zingiberen (13,97%), α-farnesene 

(10,52%) dan ar-kurkumin (6,62%). Sekitar 50 komponen telah dikarakterisasi 

dari jahe, antara lainmonoterpenoids [β- fellandren, (+)-kamfen, sineol, geraniol, 

kurkumen, sitral, terpineol, borneol] dan seskuiterpenoids [α-zingiberene (30–

70%), β-sesquiphellandrene (15–20%), β-bisabolene (10–15%), (E-E)- α- 

farnesene, ar-kurkumen, zingiberol]. Beberapa komponen merupakan hasil 

konversi akibat proses pengeringan (Langner et al. 1998; Evans  2002).   
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Selain itu, juga ada kandungan senyawa lain, seperti : senyawa 

oleoresin (gingerol, shogaol), senyawa fenol (ada sumber yang menyebut 

polifenol) (gingeol, zingeron), enzim proteolitik (zingibain), 8,6 % protein, 6,4 

% lemak, 5,9% serat, 66,5% karbohidrat, 5,7% abu, kalsium 0,1%, fosfor 0,15 

%, besi 0,011%, sodium 0,03%, potassium 1,4%, vitamin A 175 IU/100 g, 

vitamin B1 0,05 mg/100 g, vitamin B2 0,13 mg/100 g, niasin 1,9% dan vitamin 

C 12 mg/100g. Dalam jahe, ada juga kandungan asam-asam organik seperti 

asam malat [yang sering disebut sebagai asam apel; 

COOHCH2CH(OH)COOH ; asam hidroksibutanadioat], dan asam oksalat 

(Anonim
1
, 2013) 

2.1.4 Champene 

Camphene adalah monoterpene bisiklik. Hal ini hampir tidak larut dalam 

air, tapi sangat larut dalam pelarut organik umum. Ini volatilizes mudah pada 

suhu kamar dan memiliki bau tajam. Ini merupakan konstituen minor banyak 

minyak esensial seperti terpentin, minyak cypress, minyak kamper, minyak serai, 

neroli, minyak jahe, dan valerian. Hal ini dihasilkan oleh industri isomerisasi 

katalitik yang lebih umum alpha-pinene. Camphene digunakan dalam 

penyusunan wewangian dan sebagai aditif makanan untuk penyedap. 

Penggunaan pertengahan abad ke-19 sebagai bahan bakar untuk lampu 

dibatasi. 

 

Gambar 7. Struktur Camphene 
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2.2 Teknologi Pemurnian Minyak Atsiri 

Proses pemurnian bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode, yaitu secara fisika dan kimia. Hal ini terkait dengan sifat minyak atsiri 

yang terdiri dari berbagai komponen kimia dan secara alami terbentuk pada 

tanaman sesuai dengan tipe komponen yang berbeda dari setiap tanaman 

(Davis et al.,2006). Proses pemurnian secara fisika bisa dilakukan dengan 

mendistilasi ulang minyak atsiri yang dihasilkan (redestillation) dan distilasi 

fraksinasi dengan pengurangan tekanan. Untuk proses secara kimia dengan 1) 

adsorpsi menggunakan adsorben tertentu seperti bentonit, arang aktif, zeolit, 2) 

menghilangkan senyawa terpen (terpeneless) untuk meningkatkan efek flavoring, 

sifat kelarutan dalam alkohol encer, kestabilan dan daya simpan dari minyak, dan 

3 ) larutan senyawa pembentuk kompleks seperti asam sitrat, asam tartarat (Sait 

dan Satyaputra, 1995 ) 

Dalam proses secara fisika, yaitu metode redestilasi adalah menyuling 

ulang minyak atsiri dengan menambahkan air pada perbandingan minyak dan air 

sekitar 1:5 dalam labu destilasi, kemudian campuran didestilasi. Minyak yang 

dihasilkan akan terlihat lebih jernih. Hasil penyulingan ulang terhadap minyak 

nilam dengan metode redestilasi, ternyata dapat meningkatkan nilai transmisi 

(kejernihan) dari 4 % menjadi 83,4 %, dan menurunkan kadar Fe dari 509,2 ppm 

menjadi 19,60 ppm (Purnawati, 2000). Untuk distilasi fraksinasi akan jauh lebih 

baik karena komponen kimia dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya 

(Sulaswaty dan Wuryaningsih, 2001). Komponen kimia yang terpisah sesuai 

dengan golongannya. 
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2.3 Adsorpsi 

Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida (cairan maupun 

gas) terkait kepada suatu padatan tersebut. Berbeda dengan adsorpsi, dimana 

fluida terserap oleh fluida lainnya dengan membentuk suatu larutan. Pada 

adsopsi dapat berlangsung jika suatu permukaan padatan dan molekul-molekul 

gas atau cair, dikontakan dengan molekul-molekul tersebut, maka didalamnya 

terdapat gaya kohesif termasuk gaya hidrostatik dan gaya ikatan hydrogen yang 

bekerja di antara molekul seluruh material. Gaya-gaya yang tidak seimbang pada 

batas fasa tersebut menyebabkan perubahan-perubahan konsentrasi molekul 

pada inteface solid/fluida. Untuk mengetahui karakteristik yang terjadi dalam 

proses adsorbsi diilustrasikan dengan Gambar 8. 

 
Gambar 8.Gambar adsorbsi dan desorbsi 

Padatan berpori yang menghisap (adsorption) dan melepaskan (desorption) 

suatu fluida disebut adsorben. Molekul fluida yang dihisap tetapi tidak 

terakumulasi/melekat kepermukaan adsorben disebut adsorptive, sedangkan 

yang terakumulasi/melekat disebut adsorbat. 

Jika fenomena adsorbsi desebabkan terutama oleh gaya Van der Waals dan 

gaya hidrostatik antara molekul adsorbat, maka atom yang membentuk 

permukaan adsorben tanpa adanya ikatan kimia disebut adsorbsi fisika. Dan jika 
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terjadi interaksi secara kimia antara adsorbat dan adsorben, maka fenomenanya 

disebut adsorbsi kimia. Pada dasarnya adsorben dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Adsorben yang mengadsorbsi secara fisik (karbon aktif, silika gel dan zeolit), 

2. Adsorben yang mengadsorbsi secara kimia (calcium cholideI, metal 

hydride,dan complex salts), dan 

3. Composite adsorbent adsorben yang mengadsorbsi secara kimia dan fisik. 

(Rifki, 2015) 

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adsorpsi 

Performa mesin pendingin adsorpsi sangat dipengaruhi baik oleh 

perpindahan kalor maupun perpindahan massa. Sedangkan daya adsorpsi 

dipengaruhi oleh tiga faktor (Bahl et al, 1997 dan Suryawan, Bambang 2004), 

yaitu: 

1. Tekanan (P), Tekanan yang dimaksud adalah tekanan adsorbat. Kenaikan 

tekanan adsorbat dapat menaikan jumlah yang diadsorbsi. 

2. Temperature absolut (T), Temperatur yang dimaksud adalah temperatur 

adsorbat, Pada saat molekul-molekul gas atau adsorbat melekat pada 

permukaan adsorben akan terjadi pembebasan sejumlah energi yang yang 

dinamanakan pristiwa eksotermis. Berkurangnya temperatur akan menambah 

jumlah adsorbat yang teradsorbsi demikian juga untuk pristiwa sebalikanya. 

3. Interaksi Potensial (E), interaksi potensial antara adsorbat dengan dinding 

adsorben sangat berfariasi, tergantung dari sifat adsorbat-adsorben. 

4. Jenis adsorbat 

a. Ukuran molekul adsorbat 

Ukuran molekul yang sesuai merupakan hal penting agar proses adsorbsi 

dapat terjadi, karena molekul-molekul yang dapat diadsorpsi adalah 
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molekul-molekul yang diameternya lebih kecil atau sama dengan diameter 

pori adsorben. 

b. Kepolaran zat 

Apabila berdiameter sama, molekul-molekul polar lebih kuat diadsorbsi 

daripada molekul-molekul tidak polar. Molekul-molekul yang lebih polar 

dapat menggantikan molekul-molekul yang kurang polar yang terlebih 

dahulu teradsorbsi. 

5. Karakteristik adsorben 

a. Kemurnian adsorben 

Sebagai zat untuk mengadsorbsi, maka adsorben yang lebih murni lebih 

diinginkan karena kemampuan adsorpsi lebih baik. 

b. Luas permukaan dan volume pori adsorben 

Jumlah molekul adsorbat yang teradsorbsi meningkat dengan 

bertambahnya luas permukaan dan volume pori adsorben. (Rifki, 2015) 

2.3.2 Adsorben 

Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang 

sangat besar. Permukaan yang luas ini terbentuk karena banyaknya pori yang 

halus pada padatan tersebut. Adsorben yang sering digunakan adalah karbon 

aktif, silika gel, tanah kelentang dan aluminium oksida (Rifki, 2015). 

Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu 

dari suatu fase fluida (Saragih, 2008). Kebanyakan adsorben adalah bahan- 

bahan yang sangat berpori dan adsorpsi berlangsung terutama pada dinding 

pori- pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel itu. Oleh karena pori-pori 

biasanya sangat kecil maka luas permukaan dalam menjadi beberapa orde 

besaran lebih besar daripada permukaan luar dan bisa mencapai 2000 m/g. 

Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan 
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polaritas yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan 

tersebut lebih erat daripada molekul lainnya. Adsorben yang digunakan secara 

komersial dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok polar dan non polar 

(Saragih, 2008).    

 Adsorben Polar Adsorben polar disebut juga hydrophilic. Jenis adsorben 

yang termasuk kedalam kelompok ini adalah silika gel, alumina aktif, dan 

zeolit. 

 Adsorben non polar Adsorben non polar disebut juga hydrophobic. Jenis 

adsorben yang termasuk kedalam kelompok ini adalah polimer adsorben dan 

karbon aktif.   

Menurut IUPAC (Internasional Union of Pure and Applied Chemical) ada 

beberapa klasifikasi pori yaitu :   

a. Mikropori  : diameter < 2nm  

b. Mesopori : diameter 2 – 50 nm   

c. Makropori : diameter > 50 nm 

2.4 Bentonit 

Bentonit adalah clay yang sebagian besar terdiri dari montmorillonit 

dengan mineral-mineral seperti kwarsa, kalsit, dolomit, feldspars, dan mineral 

lainnya. Montmorillonit merupakan bagian dari kelompok smectit terbentuk dari 

abu vulkanik dengan komposisi kimia secara umum (Mg,Ca)O.Al2O3.5SiO2.nH2O. 

Nama monmorilonit itu sendiri berasal dari Perancis pada tahun 1847 untuk 

penamaan sejenis lempung yang terdapat di Monmorilon Prancis yang 

dipublikasikan pada tahun 1853 – 1856 (Anonim2, 2008). 

Berdasarkan kandungan alumino silikat hidrat yang terdapat dalam 

bentonit, maka bentonit tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan : 
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a. Activated clay, merupakan lempung yang mempunyai daya pemucatan yang 

rendah. 

b. Fuller’s earth, merupakan lempung yang secara alami mempunyai sifat daya 

serap terhadap zat warna pada minyak, lemak, dan pelumas. 

Sedangkan berdasarkan tipenya, bentonit dibagi menjadi: 

a. Tipe Wyoming 

Tipe Wyoming (Na-bentonit-Swelling bentonite) pada bentonit memiliki 

daya mengembang hingga delapan kali apabila dicelupkan ke dalam air, dan 

tetap terdispersi beberapa waktu di dalam air. Dalam keadaan kering berwarna 

putih atau cream, pada keadaan basah dan terkena sinar matahari akan 

berwarna mengkilap. Perbandingan soda dan kapur tinggi, suspensi koloidal 

mempunyai pH: 8,5-9,8, tidak dapat diaktifkan, posisi pertukaran diduduki oleh 

ion-ion sodium (Na+). Na-bentonit dimanfaatkan sebagai bahan perekat, pengisi 

(filler), lumpur bor, sesuai sifatnya mampu membentuk suspensi kental setelah 

bercampur dengan air. 

b. Mg, (Ca-bentonit – non swelling bentonite) 

Ca-bentonit banyak dipakai sebagai bahan penyerap. Tipe bentonit ini 

kurang mengembang apabila dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi di 

dalam air, tetapi secara alami atau setelah diaktifkan mempunyai sifat 

menghisap yang baik. Perbandingan kandungan Na dan Ca rendah, suspensi 

koloidal memiliki pH : 4-7. Posisi pertukaran ion lebih banyak diduduki oleh ion-

ion kalsium dan magnesium. Dalam keadaan kering bersifat rapid slaking, 

berwarna abu-abu, biru, kuning, merah dan coklat. (Johanes, 2014) 

Na-bentonit dimanfaatkan sebagai bahan perekat, pengisi, lampur bor, 

sesuai sifatnya mampu membentuk suspensi koloidal setelah bercampur dengan 
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air. Sedangkan Ca-bentonit banyak dipakai sebagai bahan penyerap.Dengan 

penambahan zat kimia pada kondisi tertentu, Ca-bentonit dapatdimanfaatkan 

sebagai bahan lumpur bor setelah melalui pertukaran ion, sehingga terjadi 

perubahan menjadi Na-bentonit dan diharapkan menadi peningkatan sifat reologi 

dari suspensi mineral tersebut (Anonim3, 2010). 

2.4.1 Proses Terjadinya Bentonit di Alam 

Secara umum, asal mula terjadinya endapan bentonit ada 4, yaitu ; 

1. Terjadi karena Proses Pelapukan Batuan 

Faktor utama yang menyebabkan pelapukan batuan adalah komposisi 

kimiawi mineral batuan induk, dan kelarutannya dalam air. Mineral-mineral 

utama dalam pembentukan bentonit adalah plagioklas, kalium-feldspar, biot 

it, muskovit, serta sedikit kandungan senyawa alumina dan ferromagnesia. 

Secara umum, faktor yang mempengaruhi pelapukan batuan ini adalah iklim, 

jenis batuan, relief, dan tumbuh-tumbuhan yang berada di atas bantuan 

tersebut. 

Pembentukan bentonit sebagai hasil pelapukan batuan dapat juga 

disebabkan oleh adanya reaksi antara ion-ion hidrogen yang terdapat di 

dalam air, dan di dalam tanah dengan persenyawaan silikat yang terdapat di 

dalam air dan batuan. 

2. Terjadi karena Proses Hidrotermal di Alam 

Proses batuan mempengaruhi alternasi yang sangat lemah, sehingga 

mineral-mineral yang kaya akan magnesium, seperti biotit cenderung 

membentuk mineral klorit. Kehadiran unsur-unsur logam alkali dan alkali 

tanah (kecuali kalium), mineral mika, ferromagnesia, feldspar, dan plagioklas 
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pada umumnya akan membentuk monmorilonit, terutama disebabkan karena 

adanya unsur magnesium. 

Larutan hidrotermal merupakan larutan yang bersifat asam dengan 

kandungan klorida, sulfur, karbon dioksida, dan silika. Larutan alkali ini 

selanjutnya akan terbawa keluar dan bersifat basa, dan akan tetap bertahan 

selama unsur alkali tanah tetap terbentuk sebagai akibat penguraian batuan 

asal dan adanya unsur alakali tanah akan membentuk bentonit. 

3. Terjadi karena Proses Transformasi 

Proses transformasi (pengabuan) abu vulkanis yang mempunyai komposisi 

gelas akan menjadi mineral lempung yang lebih sempurna, terutama pada 

daerah danau, lautan, dan cekungan sedimentasi. Transformasi dari gunung 

berapi yang sempurna akan terjadi apabila debu gunung berapi diendapkan 

dalam cekungan seperti danau dan air. Bentonit yang terjadi akibat proses 

transformasi pada umumnya bercampur dengan sedimen laut lainnya yang 

berasal dari daratan, seperti batu pasir dan danau. 

4. Terjadi karena Proses Pengendapan Batuan 

Proses pengendapan bentonit secara kimiawi dapat terjadi sebagai endapan 

sedimen dalam suasana basa (alkali), dan terbentuk pada cekungan 

sedimen yang bersifat basa, dimana unsur pembentuknya antara lain: 

kabonat, silika, fosfat, dan unsur lainnya yang bersenyawa dengan unsur 

alumunium dan magnesium (Supeno, M. 2009). 

2.4.2 Struktur Bentonit 

Struktur monmorillonit memiliki konfigurasi 2:1 yang terdiri dari dua silikon 

oksida tetrahedral dan satu alumunium oksida oktahedral. Pada tetrahedral, 4 

atom oksigen berikatan dengan atom silikon di ujung struktur. Empat ikatan 
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silikon terkadang disubtitusi oleh tiga ikatan alumunium. Pada oktahedral atom 

alumunium berkoordinasi dengan enam atom oksigen atau gugus-gugus hidroksil 

yang berlokasi pada ujung oktahedron. Al3
+ dapat digantikan oleh Mg2

+, Fe2
+, 

Zn2
+ dan kation lainnya. Subtitusi isomorphous dari Al3

+ untuk Si4
+, Ni2

+, Li pada 

tetrahedral dan Mg2
+ atau Zn2

+ untuk Al3
+ pada oktahedral menghasilkan muatan 

negatif pada permukaan clay, hal ini diimbangi dengan adsorpsi kation di lapisan 

interlayer (Alemdar, et.al., 2005) 

 

Gambar 9. Struktur Monmorillonit (Sumber Othmer, 1964) 

Adanya atom-atom yang terikat pada masing-masing lapisan struktur 

montmorillonit memungkinkan air atau molekul lain masuk di antara unit lapisan. 

Akibatnya kisi akan membesar pada arah vertikal. Selain itu karena adanya 

pergantian atom Si oleh Al menyebabkan terjadinya penyebaran muatan negatif 

pada permukaan bentonit. Bagian inilah yang disebut sisi aktif (active site) dari 

bentonit dimana bagian ini dapat menyerap kation dari senyawa-senyawa 

organik atau dari ion-ion senyawa logam. 

2.4.3 Sifat Fisik dan Kimia Bentonit 

Dalam keadaan kering bentonit mempunyai sifat fisik berupa partikel 

butiran yang halus berbentuk rekahan-rekahan atau serpihan yang khas seperti 

tekstur pecah kaca (concoidal fracture), kilap lilin, lunak, plastis, berwarna kuning 

muda hingga abu-abu, bila lapuk berwarna coklat kekuningan, kuning merah 
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atau coklat, bila diraba terasa licin, dan bila dimasukan ke dalam air akan 

menghisap air. Bentuk fisik dari bentonit diperlihatkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 10. Bentuk fisik bentonit 

Sifat fisik lainnya berupa massa jenis 2,2-2,8 g/L; indeks bias 1,547-

1,557; dan titik lebur 1330-1430°C. Bentonit termasuk mineral yang memiliki 

gugus aluminosilikat. 

2.4.4 Komposisi Bentonit 

Unsur-unsur kimia yang terkandung dalam bentonit diperlihatkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 7. Komposisi Bentonit 

Komposisi kimia Na-Bentonit (%) Ca-Bentonit (%) 

SiO2 61,3-61,4 62,12 

Al2O3 19,8 17,33 

Fe2O3 3,9 5,30 

CaO 0,6 3,68 

MgO 1,3 3,30 

Na2O 2,2 0,50 

K2O 0,4 0,55 

H2O 7,2 7,22 

(Sumber: Anonim3, 2010) 

2.4.5 Aktivasi Bentonit 

Sebelum digunakan dalam berbagai aplikasi, bentonit harus diaktifkan 

dan diolah terlebih dahulu. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk aktivasi 

bentonit, yaitu : 
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1. Secara Pemanasan 

Pada proses ini, bentonit dipanaskan pada temperatur 300-350°C untuk 

memperluas permukaan butiran bentonit. 

2. Secara Kontak Asam 

Tujuan dari aktivasi kontak asam adalah untuk menukar kation Ca+ yang ada 

dalam Ca-bentonit menjadi ion H+ dan melepaskan ion Al, Fe, dan Mg dan 

pengotor-pengotor lainnya pada kisi-kisi struktur, sehingga secara fisik 

bentonit tersebut menjadi aktif. Untuk keperluan tersebut asam sulfat dan 

asam klorida adalah zat kimia yang umum digunakan. Selama proses 

bleaching tersebut, Al, Fe, dan Mg larut dalam larutan, kemudian terjadi 

penyerapan asam ke dalam struktur bentonit, sehingga rangkaian struktur 

mempunyai area yang lebih luas. 

Menurut Thomas, Hickey, dan Stecker, atom-atom al yang tersisa masih 

terkoordinasi dalam rangkaian tetrahedral dengan empatt atom oksigen tersisa. 

Perubahan dari gugus oktahedral menjadi tetrahedralmembuat kisi kristal 

bermuatan negatif pada permukaan kristal, sehingga dapat dinetralisir oleh ion 

hidrogen (Supeno, M dan Sembiring, S. B. 2007). 

2.4.6 Aplikasi Bentonit 

1. Bentonit sebagai Bahan penyerap (adsorben) atau Bahan Pemucat pada 

Industri Minyak Kelapa sawit. 

Proses penyerapan zat warna (pigmen) merupakan proses yang sering 

digunakan, seperti penyerapan zat warna pada minyak hewani, minyak nabati, 

minyak bumi, dan lain-lain. 
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2. Bentonit sebagai Katalis 

Penggunaan lempung sebagai katalis telah lama diperkenalkan, yaitu pada 

proses perengkahan minyak bumi dengan menggunakan mineral 

monmorillonit yang telah diasamkan. Namun, penggunaan lempung sebagai 

katalis memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan terhadap suhu tinggi. 

3. Bentonit sebagai Bahan Penukar Ion 

Pemanfaatan bentonit sebagai penukar ion didasarkan pada sifat permukaan 

bentonit yang bermuatan negatif, sehingga ion-ion dapat terikat secara 

elektrostatik pada permukaan bentonit. 

4. Bentonit untuk Industri kosmetik 

Untuk dapat digunakan dalam industri kosmetik, bentonit harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

 Mengandung mineral magnesium silikat (Ca-bentonit) 

 Mempunyai pH netral 

 Kandungan air dalam bentonit adalah < 5 % 

 Ukuran buturin adalah 325 mesh 

(Sumber Supeno, M dan Sembiring, S. B., 2007) 

2.5 Hot Plate Magnetic Stirrer 

Magnetic stirrer atau pengaduk magnetik adalah alat laboratorium yang 

bekerja berdasarkan bidang magnetik beputar untuk membuat stir bar atau 

batang pengaduk yang tercelup didalam cairan menjadi berputar dengan sangat 

cepat sehingga mengaduk cairan tersebut hingga homogen. Bidang beputar 

tersebut dapat dibuat baik dengan magnet berputar atau dengan satu set 

eletktromanet statis yang diletakkan dibawah bejana dengan cairan. Magnetic 
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stirrer seringkali dilengkapi dengan lempengan pemanas untuk memanaskan 

cairan dalam bejana. 

Kelebihan dari magnetic stirrer hot plate antara lain dapat digunakan untuk 

mengaduk, memanaskan dan mencampur cairan didalam bejana dalam satu 

alat. Pengoperasiannya cukup mudah karena suhu, besar kecepatan pengaturan 

putaran serta waktu pengujian yang diinginkan dapat diatur. Magnetic stirrer hot 

plate memiliki jangkauan suhu antara 0 - 380°C sehingga tidak merusak beaker 

glass yang memiliki toleransi suhu maksimal pemanasan ±500°C. Untuk waktu 

pengoperasian dapat diatur hingga 99 jam, dan putaran kecepatan pengaduk 

maksimalnya hingga 3500 RPM.  

Kelemahan dari magnetic stirrer hot plate adalah karena terbatasnya ukuran 

batang pengaduk dan dimensi dari lempeng pemanas sehingga kapasitas bejana 

atau beaker glass yang bisa dipanaskan diatasnya terbatas hingga ±500 mL. 

Selain itu, jika cairan yang diaduk terlalu kental atau mengandung padatan lebih 

banyak daripada cairan, maka batang pengaduk tidak dapat mengaduk secara 

merata (Sulaiman, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


