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Abstrak
Interesterifikasi antara minyak nabati merupakan salah satu proses alternative dalam pembuatan pengganti
mentega coklat. Dalam penelitian ini telah dilakukan pembuatan pengganti mentega coklat melalui
interesterifikasi antara RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil) dengan
perbandingan (9:1), (8:2), (7:3), (6:4), (4:6), 3:7), (2:8), dan (1:9) (w/w). Interesterifikasi dilakukan dengan
kecepatan 3000 rpm selama 4 jam dan menggunakan katalis natrium metoksida. Pengganti mentega coklat yang
diperoleh kemudian dianalisa titik lebur dan kandungan lemak padat dengan Pulse Nuclear Magnetic Resonance
(NMR) Analyzer Bruker NMS 120.
Dengan menganalisa berbagai perbandingan hasil interesterifikasi RBDPO dan PKO 3:7, 4:6, 6:4, dan 7:3 (w/w)
diperoleh titik lebur 33oC, 33.5oC, 34oC, dan 35oC serta kandungan lemak padat pada temperature tubuh (35oC)
masing-masing 0%, 0.44%, 1.48%, dan 2.57%.
Berdasarkan persyaratan mentega coklat yang padat pada suhu kamar dan meleleh pada suhu tubuh serta
kandungan lemak padat yang rendah, maka interesterifikasi antara RBDPO dan PKO dengan perbandingan 6:4
dan 7:3 memenuhi persyaratan sebagai pengganti mentega coklat.
Kata kunci: interestrifikasi, RBDPO, PKO.

PENDAHULUAN
Mentega coklat adalah komponen
terpenting pembuatan penyalut coklat karena
dapat mempengaruhi kualitas permen coklat, di
mana 29.5% dari penyalut coklat adalah
mentega coklat dan 70.5% lagi merupakan
bubuk coklat, lemak susu, gula dan zat aditif
lainnya. Penambahan lemak susu pada mentega
coklat dapat menyebabkan turunya titik lebur
dan melembutkan sehingga memberi efek yang
merugikan pada kristalisasi dan kekerasannya.
Mentega coklat berbentuk semi cair pada
temperature kamar dan memiliki titik lebur
antara 32 – 35oC dan mulai melebur pada 30 –
32oC. Mentega coklat diekstraksi dari buah dan
membutuhkan biaya yang besar dalam
memprosesnya sebagai penyalut permen coklat,
selain itu produksi mentega coklat sangat
dipengaruhi oleh produksi buah coklat sehingga
harganya mahal. Oleh karena itu perlu
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dilakukan modifikasi lemak untuk mendapatkan
alternative lain sebagai mentega coklat.
Minyak sawit merupakan minyak
nabati yang sangat potensial di Indonesia
khususnya di Sumatera Utara dan terus
diupayakan pemanfaatannya. Minyak kelapa
sawit terdiri dari minyak inti sawit (Palm Kernel
Oil, PKO) dan minyak kelapa sawit (Palm Oil,
PO) yang diperoleh dari inti kelapa sawit dan
bagian mesokrap buah kelapa sawit. Minyak
kelapa sawit melalui proses degumming,
bleaching, deodorization akan menghasilkan
RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm
Oil).
RBDPO kaya akan asam palmitat dan
asam oleat berwujud semi padat dan pada 20oC
membentuk padatan sehingga dapat digunakan
untuk memperbaiki kualitas kelembutan dari
coklat. PKO kaya akan asam laurat dan asam
miristat, dengan asam lemak jenuh lebih dari 50
persen dan sedikit asam lemak tidak jenuh
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sehingga memiliki kestabilan oksidasi yang
lebih tinggi.
Dalam penelitian ini akan dilakukan
reaksi interesterifikasi antara RBDPO kaya akan
asam palmitat dan asam oleat dan PKO yang
kaya akan asam laurat dengan menggunakan
katalis natrium metoksida untuk menghasilkan
pengganti mentega coklat. Diharapkan melalui
reaksi interesterifikasi ini akan diperoleh
pengganti mentega coklat yang padat pada suhu
kamar dan mencair pada suhu tubuh, memiliki
stabilitas oksida, tekstur dan citarasa yang baik.
BAHAN DAN METODE

dimasukkan
ke
dalam
aspirator
dan
ditambahkan katalis natrium metoksida
sebanyak 0.3 gram. Campuran ini diaduk
menggunakan pengaduk mekanik dengan
kecepatan putaran 3000 rpm selama 4 jam.
Setelah itu katalis diinaktivasi dengan
menggunakan 20 ml asam sitrat 20%, kemudian
dipisahkan dengan corong pisah dan diperoleh
hasil reaksi interesterifikasi dan ditentukan titik
leburnya dan dianalisa kandungan asam lemak
padat dengan pulsa NMR tipe BS-684. dengan
cara yang sama juga dilakukan interesterifikasi
antara RBDPO dan PKO dengan perbandingan
9:1, 8:2, 3:7, 6:4, 4:6, 3:7, 2:8, dan 1:9.

Alat dan Bahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat

Komposisi Asam Lemak
Hasil analisa KGC menunjukkan
komposisi asam-asam lemak utama yang
digunakan dalam penelitian ini yang terdapat
dalam RBDPO (C12: 0.37%, C14: 1.19%, C16:
43.94%, C18: 4.09%, C20: 0.14%, C18:1: 38.55%,
C18:2: 11.66%) dan PKO (C8: 3.63%, C10:
3.54%, C12: 46.81%, C14: 15.85%, C16: 8.65%,
C18: 2.34%, C18:1: 16.47%, C18:2: 2.67%).
Pada data di atas komponen utama
penyusun RBDPO terdiri dari asam palmitat
43.94%
dan
oleat
38.55%.
RBDPO
mengandung asam lemak jenuh dan tidak jenuh
yang hamper sama sehingga hal ini
mempengaruhi sifat fisik dari RBDPO yang
bersifat semi padat pada suhu kamar. Pada data
PKO dapat dilihat bahwa PKO memiliki
komposisi asam lemak jenuh yang rantai
karbonya pendek dalam jumlah yang besar dan
sedikit asam lemak tidak jenuh (19.14%).
Keadaan ini menyebabkan PKO memiliki daya
tahan tinggi terhadap oksidasi dan titik leburnya
tidak begitu tinggi (26oC) sehingga cair pada
temperature kamar. Namun keadaan ini
menyebabkan PKO tidak dapat digunakan
sebagai pengganti mentega coklat yang sifatnya
pada suhu kamar dan melebur pada suhu tubuh.
Untuk itulah perlu dilakukan modifikasi untuk
mendapatkan lemak yang padat dan memiliki
sifat fisik seperti mentega coklat.
Jenis asam lemak sangat berperan dalam
sifat-sifat minyak/lemak, baik sifat-sifat fisika
maupun karakteristik nutrisi minyak/lemak.
Dengan demikian komposisi asam lemak pada
RBDPO dan PKO dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam memperoleh lemak yang
padat dan memiliki sifat fisik seperti mentega
coklat melalui interesterifikasi antara kedua
minyak/lemak tersebut.
Hasil kromatografi gas menunjukkan
bahwa PKO mengandung asam lemak laurat

Labu leher tiga, corong pisah, hot
plate, stirrer, oven, thermometer, batang
pengaduk, motor listrik dengan alat pemutar,
labu aspirator, gelas ukur, rotary evaporator,
pipa kapiler, pipet tetes, lemari pendingin,
kromatografi gas, NMR tipe BS 684.
Bahan
Methanol kering, Na2SO4 anhidrat,
KOH, H2SO4 pekat, benzene, CaCl2, kloroform,
asam sitrat, natrium metoksida dan aquadest,
bahan ini buatan E merck. RBDPO dan PKO
yang digunakan dalam reaksi ini adalah buatan
PT. Sinar Oleo Chemicals Industry (PT. SOCI)
Pembuatan Metil Ester RBDPO dan PKO.
Sampel (RBDPO atau PKO) sebanyak
100 gram dimasukkan ke dalam labu leher dua
yang telah dilengkapi dengan kondensor dan
dihubungkan dengan kaca berisi natrium sulfat
anhidrat dan kapas serta labu dilengkapi dengan
pengaduk magnet. Methanol kering sebanyak
100 ml dan benzene 200 ml dimasukkan ke
dalam labu sambil didinginkan dan diaduk,
kemudian ditambahkan 5 ml asam sulfat pekat
melalui corong penetes. Campuran direfluks
selama tiga jam. Hasil reaksi yang terbentuk
diuapkan pelarutnya kemudian diekstraksi
dengan n-heksan dan dicuci dengan aquadest
dan selanjutnya dikeringkan dengan natrium
sulfat anhidrat dan disaring untuk kemudian
filtratnya diuapkan. Residu yang diperoleh
adalah metal ester asam lemak yang dimurnikan
melalui destilasi vakum sehingga diperoleh
metal ester asam lemak murni. Metil ester ini
kemudian dianalisa dengan kromatografi gas.
Interesterifikasi
antara
PKO
dengan
RBDPO.
RBDPO sebanyak 50 gram
dicampur dengan 50 gram PKO lalu
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sebanyak 46.81% yang merupakan kandungan
tertinggi. Asam lemak ini mempunyai cita rasa
yang tinggi yang dapat saling berdistribusi
dengan asam lemak pada RBDPO sehingga
memungkinkan
terjadinya
pembentukan
pengganti mentega coklat dari laurat.
Titik Lebur Hasil Interesterifikasi antara
RBDPO dengan PKO
Hasil penentuan titik lebur untuk
RBDPO dan PKO sebelum interesterifikasi
masing-masing berturut-turut 50oC dan 26oC.
Hal ini diduga berkaitan dengan komposisi
asam lemak jenuh dan tidak jenuh yang
dikandungnya yang mempengaruhi titik lebur
RBDPO dan PKO.
Interesterifikasi mengubah titik lebur
dari minyak di mana interesterifikasi yang
dilakukan antara minyak nabati yang berbeda
titik leburnya akan menghasilkan titik lebur
baru yang berada diantara kedua titik lebur
bahan pencampurnya.Dapat dilihat bahwa titik
lebur hasil interesterifikasi antara RBDPO dan
PKO dengan perbandingan 3:7, 4:6, 6:4, dan 7:3
masing-masing berturut-turut 33oC, 33.5oC,
34oC, dan 35oC.
Berdasarkan hasil yang diperoleh
ternyata semakin banyak PKO maka titik lebur
hasil interesterifikasi semakin kecil, hal ini
diduga karena jumlah asam lemak tidak jenuh
atau asam lemak jenuh rantai pendek yang
memiliki titik lebur yang rendah dari PKO
semakin bertambah dalam campuran dan
mempengaruhi titik lebur hasil interesterifikasi.
Berdasarkan pengukuran titik lebur
pada hasil interesterifikasi antara PKO dengan
RBDPO maka perbandingan 6:4, 7:3 memenuhi
sifat fisik sebagai pengganti mentega coklat
yang syarat utamanya adalah padat pada suhu
kamar (27oC) dan melebur pada suhu tubuh
(36.5 – 37oC).
Kandungan Lemak Padat (Solid Fat
Content) Hasil Interesterifikasi antara
RBDPO dan PKO.
Kandungan Lemak Padat (Solid Fat
Content) dari hasil interesterifikasi antara
RBDPO dan PKO dianalisa dengan Pulse
Nuclear Resonance (NMR) Analizer Bruker
NMS 120 dapat dilihat pada table 1.
Tabel 1.

Kandungan Lemak Padat dari Hasil
Interesterifikasi antara RBDPO dan
PKO

Hasil
Interesterifikasi
RBDPO: PKO
3: 7
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Kandungan Lemak Padat
20oC

25oC

30oC

35oC

40oC

19.05

3.59

1.10

0.00

0.00

4: 6
6: 4
7: 3

16.60
12.47
13.90

4.20
6.12
8.92

1.73
3.88
5.58

0.44
1.48
2.57

0.00
0.00
0.32

Dengan
membandingkan
hasil
interesterifikasi antara PKO dan RBDPO
dengan
mentega
coklat
Ghana
yang
diinteresterifikasi dengan Illexao diperoleh
kandungan lemak padat 4.5 – 16.6% pada
temperature 35oC dan juga dibandingkan
dengan interesterifikasi antara mentega coklat
Malaysia dengan stearin kelapa sawit diperoleh
kandungan lemak
padat 13.7%
pada
temperature 35oC. hal ini menunjukkan bahwa
interesterifikasi antara RBDPO dan PKO
dengan perbandingan 3:7, 4:6, 6:4, dan 7:3
menpunyai kandungan lemak padat relative
rendah pada 35oC yaitu masing-masing 0%,
0.44%, 1.44%, dan 2.57% sehingga mudah
dicerna dan diabsorbsi oleh usus. Oleh karena
itu 6:4 dan 7:3 perbandingan hasil
interesterifikasi tersebut layak digunakan
sebagai pengganti mentega coklat.
KESIMPULAN
Pembuatan pengganti mentega coklat
dapat dilakukan dengan interesterifikasi antara
RBDPO dan PKO untuk mengganti mentega
coklat yang layak memenuhi standar pada
perbandingan 6:4 dan 7:3 dengan titik lebur
masing-masing 34oC dan 35oC dan kandungan
lemak padat 1.48% dan 2.57%
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