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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan modifikasi katalis bentonit Turen-Malang menjadi Al
3+

-

bentonit Turen-Malang untuk reaksi esterifikasi asam linoleat menjadi metil 

linoleat. Modifikasi bentonit Turen-malang menjadi Al
3+

-bentonit Turen-Malang 

dilakukan dengan perendaman AlCl3 0,5 M selama 24 jam sambil diaduk. 

Modifikasi katalis menjadi Al
3+

-bentonit Turen-Malang ini merupakan salah satu 

cara yang dapat meningkatkan situs asam pada bentonit sehingga kinerjanya 

sebagai katalis dapat berjalan maksimal. Terbentuknya Al
3+

-bentonit diamati 

berdasarkan perubahan struktur dengan XRD, luas permukaan dengan BET, dan 

perubahan total keasaman. Sedangkan aktivitas katalitik pada reaksi esterifikasi 

asam linoleat menjadi metil linoleat diamati berdasarkan perubahan bilangan asam 

setelah direaksikan selama 1, 2, 3, dan 4 jam pada suhu 68°C dengan rasio 

perbandingan metanol 1:15 dan 1:30. Dari hasil penelitian dapat diamati bahwa 

Al
3+

-bentonit komersial dan Al
3+

-bentonit Turen-Malang dapat digunakan sebagai 

katalis untuk mensintesis metil linoleat dari asam linoleat. Pada hasil uji XRD, 

menunjukkan adanya perubahan struktur dari pergeseran 2θ dan perubahan jarak 

bidang (d) setelah dimodifikasi menjadi Al
3+

-bentonit Turen-Malang. Sedangkan 

luas permukaan Al
3+

-bentonit Turen-Malang mengalami kenaikan setelah 

mengalami cation exchanged dari 83,781 m
2
/g menjadi 91,266 m

2
/g. Hasil FTIR 

memberikan data total keasaman situs asam Lewis dan situs asam Brönted yang 

terbentuk pada Al
3+

-bentonit Turen-Malang yaitu 0,95489 mmol/g. Hasil 

karakterisasi metil linoleat pada reaksi selama 1 jam dengan perbandingan 

metanol 1:30 berupa bilangan asam memberikan nilai sebesar 174,8083 

mgKOH/g dengan konversi sebesar 13,03 %. Sedangkan aktivitas katalitik katalis 

Al
3+

-bentonit Turen-Malang diperoleh sebesar 5,8802 g/mmol.jam. 

 

Kata kunci: katalis, metil linoleat, Al
3+

-bentonit Turen-Malang, situs asam.  
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