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ABSTRAK 

 

Minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil, CPO) adalah minyak 

yang memiliki kandungan karotenoid yang sangat tinggi, kandungan ini 

dapat menyebabkan warna oranye-merah pada minyak.Warna pada minyak 

kelapa sawit yang belum diolah tidak disukai oleh konsumen. Maka dari itu 

perlu dilakukan proses bleaching untuk menghilangakan warna dan 

pengotor-pengotor zat dalam minyak. Bentonit merupakan salah satu jenis 

adsorben yang umum digunakan dalam proses bleaching. Kemampuan 

adsorpsi bentonit dapat ditingkatkan dengan aktifasi menggunakan rara-

saponin, dimana rara-saponin dapat membantu untuk meningkatkan luas 

permukaan adsorpsi.  

Penelitian ini bertujuan untuk memfabrikasi adsorben bentonit 

dengan menggunakan rara-saponin dan menggunakannya untuk 

mengadsorpsi warna oranye-merah dari β–karoten dalam CPO. Penelitian 

ini diawali dengan proses aktifasi bentonit menggunakan H2SO4 kemudian 

memodifikasi menggunakan rara-saponin dengan perbandingan rasio 

bentonit dan rara-saponin100:1, 200:1, 300:1, 400:1, dan 500:1, pada suhu 

40 dan 50˚C. Karakteristik adsorben akan dievaluasi dengan mengamati 

pengaruh rara-saponin terhadap kapasitas penukar kation (cation exchange 

capacity, CEC) dari adsorben, dan kemampuan adsorben dalam 

menghilangkan β–karoten tertinggi dalam proses bleachingakan diamati 

dengan 3%berat dari adsorben. Setelah proses bleaching, CPO akan 

dianalisa konsentrasi β–karoten, kadar FFA dan PV. Selanjutnya, dari 

kemampuan adsorben dalam menghilangkan β–karoten tertinggi akan 

digunakan untuk mengetahui kapsitas adsorpsi dalam proses bleaching 

dilakukan dengan memvariasi persen berat dari pada adsorben yaitu 1%-

10%, pada suhu 90˚C  selama 10 menit.  

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bertonit teraktivasi asam yang 

dimodifikasi dengan rara-saponin pada perbandingan rasio 100:1 (BRS 

10.x) dan suhu modifikasi 50˚C (x = 5) meliliki daya serap β–karoten dalam 

CPO yang tertinggi dengan nilai konsentrasi β–karoten yang tersisa dalam 

CPO 187,8 ppm, CEC 23,1, kadar FFA 1,6%, PV 5,3 mEk/gr, dan kapasitas 

maximum 310 mg/g. 
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