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ABSTRAK 

Warna merupakan  parameter  utama  dalam  penentuan  kualitas  minyak  pada 

industri minyak kelapa sawit dan digunakan sebagai parameter di dalam dunia 

perdagangan.  Semakin gelap warna CPO, semakin mahal biaya yang dibutuhkan 

dalam  proses  pemurnian. Selain  itu  yang  gelap  juga  menandakan  kualitas 

minyak yang rendah.  Salah satu tahap dalam pemurnian CPO menjadi minyak 

goreng adalah tahap pemucatan (bleaching), yaitu dengan  cara menambahkan 

adsorben  bentonit  sebanyak  1,5%  dari  berat  CPO  ke  dalam  CPO.  Industri 

pemurnian CPO untuk menjadi minyak goreng merupakan konsumen terbesar 

bentonit.  Sekitar  200.000  ton/tahun  bentonit  digunakan  dalam  industri  ini. 

Bentonit sendiri  merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Dalam 

upaya  menghemat  penggunaan  bentonit  maka  dilakukan  regenerasi  bentonit 

bekas (bentonit  yang telah dikontakkan dengan CPO). Proses regenerasi yang 

digunakan adalah regenerasi  kimia fisika yaitu dengan menggunakan aktivator 

asam klorida dan dilanjutkan dengan  pemanasan. Parameter yang digunakan 

adalah konsentrasi HCl dengan variasi 8% v/v, 10% v/v, 12% v/v dan temperatur 

yang divariasikan 190
o
C, 270

o
C, 350

o
C.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 

bleached  palm  oil  (CPO  yang  telah  dikontakkan  dengan  bentonit)  memiliki 

kualitas  terbaik  setelah  melewati  proses  pemucatan  dengan  menggunakan 

bentonit hasil regenerasi pada perlakuan konsentrasi HCl 8% dan temperatur 

190 
o
C dengan persen removal yang diperoleh adalah 47,86 %. Hasil ini lebih 

baik dibandingkan dengan menggunakan persen removal sebesar 28,57 % dengan 

waktu pengontakan 30 menit. 
 

Keywords : pemucatan, bentonit bekas, CPO, bentonit regenerasi, bleached 

palm  oil 

 
PENDAHULUAN 

Bentonit adalah istilah yang digunakan di dalam dunia perdagangan untuk 

sejenis  lempung  yang  mengandung  mineral  montmorilonit. Potensi  endapan 

bentonit cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa 

Barat, Jawa  Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Lampung 

(Prosiding Seminar  Teknologi, 2003). Di daerah Lampung cadangan bentonit 

terdapat di T Serdang, Pugung, Tanggamus, Way Umpu, dan Way Kanan namun 

belum sampai pada  tahap eksplorasi sehingga belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal (Dinas Pertambangan Lampung, 2003). 

Pasaran bentonit di dalam negeri cukup besar untuk berbagai keperluan 

industri. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan Ca-bentonit untuk industri minyak 

goreng,  kimia  dasar,  dan   bahan  galian  non  logam  yang  pada  tahun  1993 

mengkonsumsi sekitar 90,4% dari total konsumsi bentonit yaitu mencapai 20.498 
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ton. Industri pemurnian minyak merupakan konsumen terbesar bentonit sebagai 

bahan pemucat  CPO, diperkirakan sekitar 200.000 ton bentonit dibutuhkan oleh 

industri pemurnian minyak (Kun-She Low, 1998). 

Proses pemurnian  diperlukan  untuk  menghilangkan  rasa  serta  bau  yang 

tidak enak,  warna yang tidak menarik sehingga memperpanjang masa simpan 

minyak. Pada pengolahan  minyak pengerjaan yang dilakukan tergantung pada 

sifat alami minyak tersebut dan juga tergantung dari hasil akhir yang dikehendaki. 

Umumnya  tahap-tahap  pemurnian  minyak  terdiri  dari  degumming,  netralisasi, 

pemucatan (bleaching), deodorisasi dan pendinginan (Ketaren, 1986). 

Kualitas minyak  kelapa  sawit  ditentukan  oleh  tingkat  kemurnian  CPO. 

Minyak  kelapa sawit mentah masih mengandung beberapa impurities baik yang 

terlarut  maupun  yang  tidak  terlarut  dalam  minyak  serta  suspensi  yang  turut 

terekstraksi pada waktu pengepresan  kelapa sawit (Ketaren, 1986). Impurities 

pada minyak kelapa sawit ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan warna 

merah gelap yang tidak diinginkan pada minyak. 

Dalam industri minyak kelapa sawit, warna merupakan parameter utama 

dalam penentuan kualitas minyak dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan 

apakah minyak tersebut diterima atau tidak dalam dunia perdagangan.  Semakin 

gelap warna CPO maka akan semakin mahal biaya yang dibutuhkan dalam proses 

pemurnian, selain itu warna yang gelap juga  menandakan kualitas minyak yang 

rendah (Kun-She Low, 1998). 

Proses pemucatan dilakukan dengan cara penambahan adsorben bentonit 

yang terdapat  sebagai deposit di alam.   Secara geologis bentonit terbentuk dari 

abu vulkanik yang telah mengalami perubahan (alterasi) dan digolongkan sebagai 
sumber daya alam yang tak terbarukan. 

Bentonit yang telah digunakan sebagai penyerap impurities pada CPO lama- 

kelamaan akan terdeaktifasi, yang ditunjukkan dengan berkurangnya atau bahkan 

sama sekali tidak mampu lagi mengadsorb impurities pada CPO.  Hal ini terjadi 

karena bentonit tersebut memang  benar-benar sudah jenuh dikarenakan seluruh 

pori-porinya telah terisi penuh atau karena sisi aktifnya tertutupi oleh impurities. 

Untuk alasan tersebut perlu dilakukan suatu proses regenerasi bentonit bekas yang 

bertujuan  untuk  membersihkan  permukaan  bentonit  dari  impurities  sehingga 

membuka  ruang  sisi  aktif  yang  tertutup  impurities  yang  memperbesar  luas 

permukaan pori dan volume spesifiknya. 

Bentonit bekas memungkinkan untuk diregenerasi sehingga menghasilkan 

daya  pemucatan mendekati daya pemucatan bentonit baru. Hal ini dikarenakan 

bentonit  memiliki   kemampuan  untuk  melakukan  pertukaran  ion  selain  itu 

peristiwa adsorpsi yang terjadi adalah adsorpsi fisik yang bersifat reversibel. Gaya 

yang  dihasilkan  pada  adsorpsi  fisik  ini  adalah  gaya  van  der  Waals  dengan 

membentuk ikatan hidrogen yang lemah sehingga mudah  diputuskan.   Zat yang 

diadsorpsi bersifat reversibel, sehingga relatif mudah dilepaskan dari permukaan 

adsorben dengan cara melakukan regenerasi. Bentonit hasil regenerasi tersebut 

dapat digunakan kembali sebagai adsorben pada pemucatan CPO, dengan cara ini 

maka dapat menghemat penggunaan bentonit baru. 

Konsentrasi   asam   dan   temperatur   merupakan   parameter   yang   perlu 

diperhitungkan dalam menentukan kondisi optimum regenerasi secara kimia-fisis. 

Regenerasi secara fisika dilakukan dengan pemanasan yang bertujuan 

menguapkan senyawa-senyawa yang mudah menguap seperti air, gas, asam dan 
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zat-zat organik  yang  terperangkap  dalam rongga  bentonit. Regenerasi  secara 

kimia  menggunakan  asam  yang  bertujuan  melarutkan  logam  dan  melepaskan 

impurities yang terdapat pada bentonit.  Penelitian ini akan meregenerasi bentonit 

bekas secara kimia-fisis yang  merupakan gabungan dari kedua metode di atas 
sehingga  diharapkan  daya  adsorpsi  bentonit   yang  telah  diregenerasi  dapat 

mendekati daya adsorpsi bentonit baru (fresh bentonite). Daya pemucatan bentonit 

hasil regenerasi ditunjukkan oleh warna merah dan kuning pada alat  lovibond 
tintometer setelah bentonit hasil regenerasi dikontakkan dengan CPO. 

 
Minyak Kelapa Sawit 

Minyak kelapa sawit mentah atau dikenal juga dengan Crude Palm Oil 

(CPO)  diperoleh  dari  ekstraksi  sabut  (mesokarp)  buah  kelapa  sawit  (Elaeis 

guinensis, Jacq). Jenis  pigmen yang menyebabkan warna kuning atau oranye 

pada CPO adalah karotenoid.  Diantara 55-65% dari karotenoid adalah α dan β 

karoten sedangkan sisanya adalah Lycopen dan karotenoid yang bukan vitamin A 
aktif   sehingga   dapat   dihilangkan   dengan   proses   pemucatan   menggunakan 

adsorben (Ketaren, 1986). 

 
Rumus bangun karotenoid dapat dilihat pada gambar 1 berikut : 

 

 
 

Gambar 1.  Rumus bangun karotenoid Winarno dan Jennie (1973) 
 
 

Komposisi Bentonit 

Bentonit sebagai mineral lempung, terdiri dari 85 % montmorilonit dengan 

rumus kimia  bentonit adalah (Mg, Ca) xAl2O3.  ySiO2. n H2O dengan nilai n 

sekitar 8 dan x,y adalah nilai perbandingan antara Al2O3. dan SiO2.. Fragmen sisa 

bentonit  umumnya  terdiri  dari  campuran  kristoballit,  feldspar,  kalsit,  gipsum, 

kaolinit, plagioklas, illit (Gillson, 1960). 

Setiap  struktur  kristal  bentonit  mempunyai  tiga  lapisan  yaitu  lapisan 

oktahedral   dari  alumunium  dan  oksigen  yang  terletak  antara  dua  lapisan 
tetrahedral dari silikon dan oksigen. Penyusun terbesar bentonit adalah silikat 

dengan oksida utama SiO2  (silika) dan Al2O3 (aluminat) yang terikat pada molekul 

air.   Penggabungan  pada  satu  lapisan  tetrahedral  silika  dengan  satu  lapisan 

oktahedral alumina membentuk dua lapisan silika-alumina. 

Dari gambar 2 skema struktur  bentonit dapat dilihat bahwa setiap struktur 

kristal bentonit mempunyai tiga lapisan yaitu lapisan oktahedral dari alumunium 

dan oksigen yang terletak antara dua lapisan tetrahedral dari silikon dan oksigen. 

Pada regenerasi secara kimia dengan pengontakan asam reaksi yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

H
+

 

Al4 Si8 O20 (OH)4  + 3H+ Al3 Si8  O20(OH)2 + Al3+ + 2 H2O 
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Gambar 2  Skema Struktur Bentonit 

 
Pada kondisi di atas separuh dari atom Al berpindah dari struktur bersama 

dengan  gugus  hidroksil, sehingga terjadi perubahan gugus oktahedral menjadi 

gugus tetrahedral. Atom  Al yang tersisa masih terkoordinasi dalam rangkaian 

tetrahedral dengan empat atom oksigen tersisa (Thomas et al, 1984). 

Perubahan dari gugus oktahedral menjadi tetrahedral membuat kisi kristal 

bermuatan negatif.  Muatan negatif pada permukaan kristal dapat dinetralkan oleh 

logam-logam alkali dan  alkali tanah yang terdapat pada bentonit.   Ikatan antara 

ion Al dengan kation penetral tersebut adalah ikatan ion yang mudah diputuskan, 

karena kation-kation tersebut bukan bagian dari kerangka bentonit sehingga dapat 

dengan mudah dipertukarkan.  Selanjutnya, Ion H
+  

yang berasal dari asam akan 

menggantikan kation-kation logam alkali dan alkali tanah dari bentonit. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan regenerasi bentonit bekas sehingga 

mampu memucatkan CPO dan mempelajari pengaruh konsentrasi HCl dan 

temperatur terhadap proses regenerasi bentonit bekas. 
 

METODE PENDEKATAN 

Alat dan Bahan 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
A. Proses regenerasi bentonit bekas 

Alat yang  digunakan  pada  proses  regenerasi  bentonit  antara  lain  gelas 

beaker,  ayakan  (mesh)  kertas  saring,  oven,  penggerus,  labu  ukur,  pipet  tetes, 

erlenmeyer, corong, wadah porcelen dan furnace.  Bahan yang digunakan dalam 

proses regenerasi adalah HCl dan bentonit bekas dari CV. Bumi Waras. 
B. Proses pemucatan CPO 

Alat yang digunakan dalam proses pemucatan CPO antara lain pengaduk 

magnetik   yang   dilengkapi  hot  plate,  gelas  beaker,  thermometer,  lovibond 

tintometer, dan kertas saring.  Bahan yang digunakan pada proses pemucatan CPO 

adalah bentonit hasil regenerasi dan CPO yang diperoleh dari CV. Bumi Waras 
 

Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan full factorial dengan dua 

faktor.  Faktor A (temperatur) mempunyai 3 level yaitu 190
o
C, 270

o
C dan 350

o
C. 

Faktor B (konsentrasi) mempunyai 3 level yaitu 8 % v/v, 10 % v/v dan 12 % v/v. 
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Cara Kerja 
A. Tahap persiapan bahan baku 

1.  Bentonit bekas digerus hingga berukuran seragam yaitu 325 mesh. 
2.  Membuat larutan HCl dengan variasi konsentrasi asam 8 % v/v, 10 % v/v, 

dan 12 % v/v. 

 
B. Tahap regenerasi 

1.  Bentonit bekas yang telah digerus sebanyak 50 gr diaduk dengan 250 ml HCl 

selama lima jam pada suhu ruang, kemudian disaring untuk memisahkan 

filtrat dari bentonit. 

2.  Bentonit yang telah disaring dikeringkan di dalam oven selama 24 jam 

pada 
suhu 105

o
C. 

3.  Bentonit digerus kembali kemudian dimasukkan ke dalam furnace dengan 

variasi temperatur 190 
o
C, 270 

o
C dan 350 

o
C selama 24 jam. 

 
C. Tahap pemucatan minyak sawit mentah (CPO) 

1. CPO sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam gelas beaker dan dipanaskan 

hingga suhu mencapai 70
o
C. 

2. Bentonit   hasil   regenerasi   sebanyak   0,75   gr   (1,5%   dari   berat   CPO) 

dikontakkan  dengan CPO sambil diaduk dan dipanaskan hingga mencapai 

suhu proses yaitu 105
o
C selama 30 menit. 

3. Selanjutnya  minyak  disaring  dari  bentonit  dengan  menggunakan  kertas 

saring. 
 

D. Tahap Analisa 

1.  Minyak yang telah melalui tahap pemucatan ditempatkan di glass cell. 
2.  Glass cell diletakkan ke dalam Lovibond Tintometer. 

3.  Warna sampel dicek dengan cara mengukur rak warna sampai warna yang 

tepat. 

4.  Data diperoleh dalam bentuk perbandingan warna merah dan kuning. 

 
Perhitungan Persen Removal Warna Minyak 

Persen removal warna minyak setelah pengontakan dengan bentonit dapat 

diketahui dengan membandingkan warna CPO awal. 
 

Dari hasil pengamatan diketahui : 

Warna CPO awal : M = 70, K = 53,5 

Warna CPO setelah dikontakkan dengan bentonit bekas : M = 70, K = 54 

Warna CPO setelah dikontakkan dengan bentonit baru (fresh bentonite) : 

M = 50, K = 70 
 

Keterangan: 

M = Merah K = Kuning 
 

Persen removal warna merah pada CPO setelah pengontakan dengan bentonit 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

c − x 
x 100 % 

c 



PKMI-2-2-6  

W
a
rn
a
 

 
 
 

Keterangan : 

c = warna merah CPO awal 
x = warna merah CPO setelah pengontakan dengan bentonit bekas/ bentonit 

baru/bentonit hasil regenerasi pada masing-masing konsentrasi HCl dan 

temperatur untuk masing-masing data pengamatan 

 
Tabel 6.1  Penurunan kekeruhan warna minyak (% removal) 

 

Kondisi Merah % removal Kuning % removal 

CPO awal 70  53,5 23,57 

CPO + bentonit bekas 70 0 54 22,86 

CPO + bentonit baru 50 28,57 70  

CPO + bentonit regenerasi 

8 %, 190
o
C 36,5 47,86 64 8,57 

8 %, 270
o
C 40,45 42,21 52.5 25 

8 %, 350
o
C 45 35,71 46 34,28 

10%, 190
o
C 38 45,71 65 7,14 

10%, 270
o
C 42 40,0 42 40 

10%, 350
o
C 46,5 33,57 31,5 55 

12%, 190
o
C 39,2 44 61,5 12.14 

12%, 270
o
C 44 37,14 46 34,28 

12%, 350
o
C 48 31,42 43,5 37,86 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis warna CPO yang telah dikontakkan dengan bentonit oleh 

lovibond  tintometer  pada  penelitian  ini  diplot  pada  grafik  hubungan  antara 

pengaruh konsentrasi  HCl dan temperatur regenerasi terhadap hasil pemucatan 

dengan warna merah dan kuning yang diperoleh.  Pengaruh konsentrasi HCl dan 

temperatur regenerasi terhadap hasil pemucatan  ditunjukkan oleh warna merah 

dan kuning dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3.  Grafik pengaruh konsentrasi HCl dan temperatur regenerasi terhadap 
hasil pemucatan yang ditunjukkan oleh warna merah dan kuning 
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Bentonit hasil regenerasi diharapkan daya pemucatannya mendekati daya 

pemucatan bentonit baru sehingga data warna merah dan kuning yang diperoleh 

dari bentonit hasil regenerasi dibandingkan dengan warna merah dan kuning yang 

diperoleh dari fresh bentonite. 

 
Pengaruh Temperatur Regenerasi Terhadap Warna Merah 

Warna merah dan kuning yang terukur pada alat lovibond tintometer untuk 

fresh bentonite adalah 50 dan 70.  Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa warna merah 

yang terukur pada alat lovibond tintometer untuk bentonit hasil regenerasi lebih 

rendah dibandingkan dengan fresh bentonite untuk semua kondisi temperatur dan 

konsentrasi HCl.  Namun warna merah terendah didapat dari konsentrasi HCl 8 % 

dan temperatur 190 
o
C. 

Hal ini  dapat  dijelaskan  karena  perlakuan  pemanasan  terhadap  bentonit 

bekas   akan   mempengaruhi   sifat   fisik   bentonit,   yaitu   bertambahnya   luas 

permukaan kontak bentonit, yang disebabkan terbukanya pori-pori bentonit yang 

tertutupi impurities yang berupa air, udara, dan asam.  Hal ini berarti telah terjadi 

dehidrasi  yang  mengakibatkan  kation-kation  pada   permukaan  bentonit  tak 

terlindung  dan  terlepas  sehingga  secara  fisik  bentonit  menjadi   lebih  aktif. 

Akibatnya  bentonit  ini  mampu  mengadsorb  impurities  lebih  banyak  (Heri 

Sucahyo, 1995). 

Pada  konsentrasi   HCl   tetap   dan   temperatur   berubah,   yaitu   untuk 

konsentrasi 8% dan temperatur 190
o
C warna merah yang terukur pada lovibond 

tintometer  lebih  rendah   dibandingkan  pada  temperatur  270
o
C  dan  350

o
C. 

Kecenderungan yang sama juga terjadi  untuk konsentrasi HCl 10 % dan 12 % 

dimana pada konsentrasi HCl tetap, warna merah yang terukur pada alat lovibond 

semakin tinggi dengan meningkatnya temperatur regenerasi.  Penjelasan untuk hal 

ini adalah pada pemanasan dengan temperatur yang lebih tinggi lagi daya adsorpsi 

bentonit menjadi berkurang, yang ditunjukkan oleh tingginya warna merah yang 

terukur  pada   alat  lovibond  tintometer.  Hal  ini  disebabkan  pada  temperatur 

pemanasan yang terlalu tinggi  Al pada kisi struktur bentonit dapat terlepas dan 

mengakibatkan  terjadi  sedikit  kerusakan  pada  struktur  bentonit  (Hairil  Puad, 
2001). 

 
Pengaruh Konsentrasi HCl Terhadap Warna Merah 

Dari gambar 3 pada temperatur tetap dan konsentrasi HCl berubah dapat 

dilihat bahwa terjadi penurunan warna merah yang tajam dari bentonit baru jika 

dibandingkan dengan bentonit hasil regenerasi pada temperatur regenerasi 190 
o
C 

dan konsentrasi asam 8%, namun pada temperatur yang sama warna merah yang 

terukur pada alat lovibond tintometer lebih tinggi pada konsentrasi 10% dan 12%. 

Kecenderungan yang sama juga terjadi untuk temperatur 270 
o
C dan 350 

o
C. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada temperatur tetap, warna merah yang 

terukur   pada   alat   lovibond   tintometer   lebih   tinggi   dengan   meningkatnya 

konsentrasi HCl.  Di sini asam berfungsi membersihkan permukaan pori bagian 

dalam dan luar bentonit dengan cara  melarutkan kation-kation yang mengotori 

permukaan bentonit dan membuang senyawa pengotor.  Ion H
+  

yang berasal dari 

penambahan asam akan menggantikan kation logam-logam alkali dan alkali tanah 

pada bentonit. Ion H
+   

ini memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi  dari 

logam-logam alkali tersebut sehingga dapat mengadsorb karoten lebih banyak. 
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Dengan  konsentrasi  HCl  yang  semakin  tinggi  maka  semakin  banyak 

molekul-molekul HCl yang melarutkan logam-logam, tetapi hasil yang diperoleh 

adalah sebaliknya yaitu semakin tinggi konsentrasi HCl maka warna merah yang 

yang terukur pada alat lovibond tintometer semakin tinggi.  Hal ini terjadi diduga 
karena  konsentrasi  HCl  yang  tinggi  telah  menyebabkan  terjadinya  pelarutan 

sebagian Al yang disebut dealuminasi, sehingga daya  pemucatannya berkurang 

yang ditandai dengan penurunan warna merah yang rendah (Hilyati, 1991). 

 
Pengaruh Temperatur  Regenerasi  dan  Konsentrasi  HCl  terhadap  Warna 

Kuning 

Berbeda dengan warna merah, pada gambar 3, warna kuning cenderung 

tidak konsisten.  Pada konsentrasi tetap dan temperatur berubah memang terdapat 

kecenderungan   penurunan  warna  kuning  tetapi  pada  temperatur  tetap  dan 

konsentrasi berubah warna kuning yang didapat tidak menunjukkan 

kecenderungan yang sama. 

Hal ini dapat dilihat pada temperatur 190 
o
C dan konsentrasi 8% warna 

kuning  mengalami penurunan dari bentonit baru, namun pada konsentrasi 10% 

warna kuning yang terukur pada alat lovibond tintometer lebih tinggi, kemudian 

pada konsentrasi 12% warna kuning kembali menurun.  Pada temperatur 270 
o
C 

memberikan  hasil  yang  berbeda,  dimana  awalnya  warna  kuning  mengalami 

penurunan dari bentonit baru pada konsentrasi 8%, kemudian warna kuning yang 

terukur lebih rendah lagi pada konsentrasi 10%.   Pada konsentrasi  12 % warna 

kuning   yang   terukur   lebih   tinggi   dibandingkan   pada   konsentrasi   10   %. 

Kecenderungan yang sama dengan temperatur 270 
o
C juga terjadi pada temperatur 

350 
o
C. 

Warna kuning yang terukur pada alat lovibond tintometer menyesuaikan 
dari warna  merah untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan warna minyak 

yang terdapat pada cell.  Artinya skala warna merah sangat berpengaruh terhadap 

perubahan warna minyak namun skala  warna kuning tidak terlalu berpengaruh. 

Dengan kata lain beda satu angka pada warna merah memberikan pengaruh yang 

besar dibandingkan beda satu angka pada skala warna kuning.  Untuk itulah pada 

dunia industri yang paling berperan dalam menentukan kualitas minyak  adalah 

warna merah.  (Lovibond Model E Tintometer, Instruction Manual). 

 
Perbandingan dengan Hasil Penelitian Lain 

Dari  hasil  penelitian  Kun-She  Low,  regenerasi  bentonit  bekas  dengan 

menggunakan H2SO4  dan pemanasan diperoleh kondisi terbaik pada konsentrasi 

asam 10 % dan temperatur 350 
o
C.  Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian 

ini dengan kondisi regenerasi terbaik pada konsentrasi HCl 8 % dan temperatur 
190 

o
C. 

Dari kedua hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa regenerasi kimia 

menggunakan  HCl memberikan hasil yang lebih ekonomis, karena selain harga 

HCl yang lebih murah,  konsentrasi asam dan temperatur yang dibutuhkan juga 

lebih rendah dibandingkan bentonit bekas yang diregenerasi menggunakan H2SO4. 

HCl  dengan  konsentrasi  8  %  telah  mampu   membersihkan  impurities  yang 

mengotori permukaan pori bagian luar dan pori bagian dalam bentonit sehingga 

perlakuan dengan pemanasan cukup dengan temperatur 190 
o
C. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari  penelitian   ini   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   bentonit   hasil 

regenerasi dapat  digunakan  kembali  sebagai  adsorben  pada  proses  pemucatan 

CPO. Kondisi  terbaik regenerasi bentonit bekas yang dilakukan secara kimia 

fisika dengan aktivator asam HCl dan pemanasan dicapai pada konsentrasi HCl 8 

% dan temperatur 190 
o
C dengan persen removal sebesar 47,86 %. Semakin 

tinggi konsentrasi HCl, maka akan semakin sedikit warna merah yang mampu 

diserap   dan   semakin   rendah   kualitas   minyak.   Semakin   tinggi   temperatur 

regenerasi, maka akan  semakin sedikit warna merah yang mampu diserap dan 

semakin rendah kualitas minyak. 

Kondisi  terbaik  didapat  pada  variasi  konsentrasi  HCl  dan  temperatur 

terendah  yaitu  8% dan 190
o
C sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya  mengambil  range  temperatur  dibawahnya  dengan  batasan  tertentu, 

untuk temperatur minimal pada 105
o
C.  Selain itu perlu dilakukan variasi terhadap 

waktu untuk mempelajari waktu kesetimbangan guna  mengetahui life time (usia 

kerja) bentonit hasil regenerasi. 
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