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ABSTRACT
Indonesia is among the largest palm oil producing countries and the production is still 
increasing therefore, product diversivication should be done in order to obtain higher 
added value to the country. One of the potential products is palm based emulsifier. Mono- 
diacylglycerol (MDAG) is the mostly used emulsifier in food industry. Enzymatic 
synthesis of MDAG by lipase catalyst has received much attention in recent year owing to 
the lower energy requirements, selectivity of the catalyst and higher product purity and 
quality. The aim of this study was to optimize production of MDAG by lipase-catalyzed 
glycerolysis. Esterification of glycerol and RBDPO using lipase as catalyst is used to 
synthesize MDAG. Thirteen batch reactions consisting of refined bleached deodorized 
palm oil (RBDPO), glycerol, and commercially lipase were carried out, with two process 
parameters being varied : reaction time and temperature. Respon surface methodology 
(RSM) was applied to optimize the reaction system. Production yield, MAG, DAG and 
TAG contents were used as model response. After getting the optimum condition from 
respon surface equation, a trial of five replicates to verify its consistency was conducted. 
MAG, DAG and TAG content in the product were analyzed using thin layer 
chromatography method. The physicochemical properties of the product namely free fatty 
acid, iodine value, melting point and HLB value were also determined. The optimal 
conditions established for reaction time 19,86 hour and temperature 60,3°C. Under this 
condition production yield of 83,06% with 42,08% MAG content was predicted. 
Verification experiments under optimized reaction conditions were conducted, and the 
result agreed well with the range of prediction. The yield obtain under this condition is 
82,45% with composition of MAG and DAG are 43,26% and 47,98% respectively. The 
product melting point was higher than RBDPO i.e. 49,0-51,5°C, iodine value was 46,82, 
free fatty acid content was 0,15% and hydrophilic lypophilic balance (HLB) value was 
9,15.
Key words : RBDPO, MDAG, enzymatic, glycerolysis, RSM

PENDAHULUAN
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki potensi 

besar untuk dikembangkan ke arah agroindustri karena beragam produk dari komoditi 
tersebut. Indonesia berpeluang menjadi negara produsen utama minyak kelapa sawit dunia 
karena setiap tahun luas areal perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan sekitar 
150.000 sampai 200.000 ha yang diiringi dengan peningkatan produksi CPO (Crude Palm 
Oil). Sejak tahun 2007 Indonesia telah menempati urutan pertama sebagai produsen CPO
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dunia. Data terakhir pada awai tahun 2008 menunjukkan bahwa luas lahan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 6,2 juta hektar dengan total produksi CPO 17 
juta ton (Goenadi 2008).

Minyak sawit diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit yang pada 
awainya merupakan minyak sawit kasar (CPO). Untuk memperoleh minyak goreng 
(minyak makan) maka perlu dilakukan proses lebih lanjut yaitu netralisasi, dekolorisasi, 
dan deodorisasi, yang hasilnya disebut minyak RBDPO (Refined Bleached Deodorized 
Palm Oil) (Ketaren 1986).

Salah satu produk yang dapat diturunkan dari minyak sawit adalah emulsifier yang 
dapat digunakan sebagai bahan penstabil pada berbagai produk. Pengemulsi (emulsifier) 
adalah suatu bahan dengan karakteristik khusus yang dapat menyatukan air dengan 
minyak. Hampir semua produk yang menggunakan campuran air dan minyak 
menggunakan emulsifier ini seperti margarin, mayonnaise, obat-obatan dan kosmetik. 
Sekitar 70% dari total emulsifier yang digunakan dalam produk makanan adalah campuran 
mono dan diasilgliserol (MDAG). MDAG dapat disintesis melalui proses gliserolisis 
antara minyak dan gliserol atau esterifikasi antara asam lemak dan gliserol (O’Brien 1998).

Secara komersial, MDAG diproduksi melalui proses gliserolisis, yaitu dengan 
mereaksikan triasilgliserol (TAG) dan gliserol. Reaksi ini dilakukan dengan proses batch 
pada temperatur tinggi (220-260°C) dengan dibantu oleh katalis inorganik seperti sodium, 
potassium, atau kalsium hidroksida. Dalam proses ini suhu tinggi akan menimbulkan 
wama gelap serta flavor yang tidak diinginkan pada produk. Namun sekarang penelitian 
tentang proses gliserolisis dengan penggunaan biokatalis (enzim lipase) banyak sekali 
dilakukan karena dalam prosesnya energi yang dibutuhkan untuk reaksi lebih sedikit, lebih 
ramah lingkungan, dan dapat menghasilkan produk dengan wama yang lebih terang 
(Noureddini et al. 2004). Harga enzim saat ini masih terbilang mahal sehingga mendorong 
para peneliti ntuk memproduksi enzim komersial dengan harga yang lebih rendah. Salah 
satu enzim lipase komersial dengan harga yang relatif murah adalah lypozyme TLIM, yaitu 
enzim yang dihasilkan oleh organisme Thermomyces lanuginosa dan diimobilisasi dalam 
fraksi silika.

Kebutuhan MDAG bagi industri pangan di Indonesia sangat tinggi, namun selama ini 
ketersediaan MDAG masih harus diimpor dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa peluang untuk investasi dan produksi MDAG di dalam negeri sangat baik. Dengan 
demikian, pengembangan emulsifier memiliki nilai ekonomis tinggi dan dengan 
memproduksi sendiri negara kita bisa menghilangkan ketergantungan impor. Emulsifier 
MDAG dapat diperoleh dengan memanfaatkan berbagai macam jenis minyak sebagai 
bahan bakunya termasuk minyak sawit RBDPO. Pemanfaatan RBDPO ini merupakan 
salah satu bentuk diversifikasi dan peningkatan nilai ekonomis produk-produk berbasis 
kelapa sawit. Dengan pertimbangan tingginya potensi minyak sawit, nilai ekonomi dan 
kebutuhan akan MDAG, perlu untuk dilakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut 
tentang produksi MDAG. Penerapan teknik gliserolisis menggunakan biokatalis (enzim 
lipase) ini diharapkan dapat menghasilkan MDAG dengan kualitas yang lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kondisi optimum dalam proses gliserolisis 
untuk menghasilkan MDAG berbahan baku RBDPO menggunakan biokatalis enzim lipase.

BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian berlangsung selama 8 bulan sejak bulan Oktober 2007 sampai bulan Juni 
2008 bertempat di Laboratorium Pengolahan Pangan Departemen ITP dan Laboratorium 
Kimia SEAFAST Center Institut Pertanian bogor.
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Bahan Dan Alat
Bahan baku utama yang digunakan adalah RBDPO dari PT. Karya Putrakreasi 

Nusantara (Medan, Indonesia), Gliserol dari Bratachem (Indonesia), Silica gel 60H dari 
Merck (Germany), Ezim lipase TLIM dari Novozymes A/S (Bagsvaerd, Denmark), n- 
Hexan dari Bratachem (Indonesia), serta bahan-bahan kimia untuk analisa.

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : neraca analitik, orbital shaker, 
sentrifugasi, oven, desikator, stirring hot plate, refrigerator, freezer, kertas saring, TLC 
(Thin Layer Chromatography) plate, pipa kapiler dan alat-alat gelas.
Metodologi Penelitian
Penentuan Titik Tengah pada Optimasi Proses Gliserolisis untuk Sintesis MDAG

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan perkiraan suhu dan waktu 
reaksi terbaik dalam proses gliserolisis untuk digunakan sebagai titik tengah dalam 
perancangan untuk menentukan kondisi optimum proses gliserolisis. Penentuan perkiraan 
suhu dilakukan dengan mereaksikan substrat selama 23 jam untuk menguji lima level suhu 
yaitu 55, 60, 65 dan 70°C dan perlakuan diulang dua ulangan. Penentuan lama proses 
gliserolisis terbaik dilakukan pada suhu konstan 60°C, dimana waktu reaksi yang 
dicobakan adalah selama 2,4, 8, 10, 16, 18, 20, 22, dan 24 jam, seluruh perlakuan diulang 
dua ulangan sehingga diperlukan 18 sampel percobaan.

Proses gliserolisis dilakukan dengan mereaksikan substrat sebanyak 5 g yaitu 
RBDPO dengan gliserol dengan perbandingan 1:3 (mol/mol) dalam tabung erlenmeyer 
kemudian diagitasi menggunakan orbital shaker dengan kecepatan 200 rpm. Setelah suhu 
yang diinginkan dalam sistem tercapai, enzim lipase ditambahkan sebanyak 10 % (b/b 
minyak) (Kaewthong et al. 2005). Setelah waktu reaksi tercapai, produk difraksinasi dalam 
pelarut organik heksan dengan perbandingan 1:10 (substrat: pelarut) dan didinginkan pada 
suhu 15°C selama 24 jam. Hasil terbaik dari penelitian ini adalah hasil yang menunjukkan 
rendemen tertinggi dengan kadar MAG tinggi.
Optimasi Reaksi Gliserolisis untuk Sintesis MDAG

Proses sintesis MDAG diuji menggunakan rancangan percobaan Central Composite 
Design (CCD) dari Response Surface Methodology (RSM) dengan 2 faktor yaitu: suhu dan 
waktu reaksi. Model response surface digunakan untuk melihat pengaruh suhu dan waktu 
reaksi pada jumlah produk yang dihasilkan dan untuk mengoptimumkan kondisi proses 
dalam menghasilkan produk MDAG yang maksimal.

Rancangan percobaan yang digunakan pada tahap ini mengikuti rancangan Central 
Composite Design (CCD) dari Respon Surface Methodology (RSM) dengan dua variabel 
yaitu waktu dan suhu reaksi gliserolisis. Titik tengah perancangan penelitian diambil dari 
suhu dan waktu reaksi terpilih pada penelitian pendahuluan. Seluruh perlakuan terdiri dari 
13 set percobaan. Interval variabel berupa perlakuan dan kode perlakuan dapat dilihat pada 
Tabel 1, sedangkan rancangan percobaan dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 1 Perlakuan dan kode perlakuan untuk optimasi proses gliserolisis

Perlakuan Kode Perlakuan
-1,414 -1 0 1 1,414

Waktu (jam) 16 17.17 20 22.83 24
Suhu (°C) 55 56.5 60 63.5 65

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan software S AS v6.12 dan bentuk 
permukaan tanggap diperoleh dengan menggunakan software Surfer 32

Setelah diperoleh kondisi optimum kemudian dilakukan verifikasi dengan 5 ulangan 
dan dilakukan analisa produk meliputi komposisi MDAG (analisa TLC), kadar asam lemak
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bebas (AOAC 1995), bilangan iod dengan metode Wijs (AOAC 1995), Titik leleh (AOAC 
1995) dan nilai HLB (AOAC 1995).

Tabel 2 Rancangan percobaan dengan sistem pengkodean
No. Suhu (°C) Waktu Reaksi (jam)

1 -1 -1
2 1 -1
3 -1 1
4 1 1
5 -1,414 0
6 1,414 0
7 0 -1,414
8 0 1,414
9 0 0

10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0

Sumber: Cochran and Cox (1962)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan Titik Tengah untuk Optimasi Proses Gliserolisis 
Penentuan suhu reaksi terbaik

Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan mereaksikan substrat dan enzim pada 
suhu 55, 60, 62, 65 dan 70°C selama 23 jam. Suhu reaksi sangat mempengaruhi jalannya 
reaksi sehingga menjadi faktor utama dalam penelitian ini. Dari hasil percobaan (Gambar 
1), terlihat bahwa dengan waktu reaksi yang sama rendemen produk hasil sintesis yang 
tertinggi diperoleh dengan suhu reaksi 60°C. Gambar 1 juga menunjukkan bahwa setelah 
reaksi beijalan selama 23 jam, komposisi MAG tertinggi terbentuk pada suhu 60 °C. Pada 
tahap ini suhu 60 ° C dianggap sebagai suhu terbaik dalam reaksi gliserolisis sehingga pada 
tahap optimasi suhu ini akan digunakan sebagai titik tengah rancangan percobaan.

Gambar 1 Pengaruh suhu reaksi terhadap rendemen dan komposisi gliserida 
produk MDAG
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Penentuan waktu reaksi terbaik
Penelitian ini dilakukan dengan mereaksikan minyak, gliserol, serta katalis enzim 

lipase pada suhu 60°C selama 2, 4, 6 ,10, 16, 20, 22, dan 24 jam. Seluruh percobaan 
diulang sebanyak dua kali. Grafik hubungan lamanya waktu reaksi dengan rendemen 
produk MDAG dan komposisi gliserida dapat dilihat pada Gambar 2. Nilai rendemen dan 
komposisi MAG tertinggi diperoleh pada waktu reaksi 20 jam, sehingga titik tengah yang 
akan dipergunakan pada racangan percobaan adalah waktu reaksi 20 jam.
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Gambar 2 Pengaruh waktu reaksi terhadap rendemen dan komposisi 
gliserida produk MDAG

Optimasi Reaksi Gliserolisis untuk Sintesis MDAG 
Hasil Optimasi Rendemen

Jumlah rendemen merupakan salah satu variabel respon yang dijadikan parameter 
untuk menghasilkan produk MDAG yang optimum, dimana pada kondisi optimum 
dihasilkan jumlah rendemen tertinggi. Profil tiga dimensi untuk melihat pengaruh suhu dan 
waktu reaksi terhadap rendemen dapat dilihat pada Gambar 3 a, dimana jumlah rendemen 
meningkat dengan meningkatnya suhu dan semakin bertambahnya waktu reaksi hingga 
suatu titik tertentu, kemudian akan mengalami penurunan jika suhu terus dinaikkan. Nilai 
R2 dari persamaan RSM untuk rendemen cukup besar yaitu 0,8863, hal ini menunjukkan 
variabilitas data dapat dijelaskan oleh model. Dari analisa kanonik, titik kritis untuk 
memperoleh rendemen maksimum adalah waktu reaksi 22,3 jam (22 jam 18 menit) dan 
suhu 63°C. Pada titik kritis ini diperkirakan nilai rendemen yang akan diperoleh adalah 
sebesar 86,64%. Persamaan RSM dari proses gliserolisis RBDPO untuk nilai rendemen 
adalah:

Rendemen = -952,52 + 10,94 Xj + 28,80 X2 - 0,36 Xj2 + 0,08 XjX2 - 0,24 X2
2 

dimana Xi adalah waktu dan X2 adalah suhu reaksi gliserolisis.

Hasil Optimasi Komposisi MAG
Komposisi MAG dalam produk merupakan salah satu variabel respon yang dijadikan 

parameter penting dalam menentukan kualitas MDAG. Bentuk permukaan respon dari data 
komposisi MAG dalam produk yang dihasilkan dari kondisi optimasi proses gliserolisis 
dapat dilihat pada Gambar 3b. Jumlah MAG akan meningkat dengan semakin 
meningkatnya suhu dan semakin lama reaksi beijalan sampai pada suatu titik tertentu, 
dimana jumlah MAG akan mencapai maksimum. Namun kadar MAG akan kembali
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berkurang jika suhu dan waktu reaksi terus ditambah. Persamaan RSM dari proses 
gliserolisis RBDPO untuk komposisi MAG adalah:

MAG = -1035,07 + 25,69 Xi + 26,92 X2 - 0,83 Xi2 + 0,12 Xi X2 - 0,24 X2
2 dimana 

Xi adalah waktu dan X2 adalah suhu reaksi gliserolisis.

Nilai R2 dari persamaan RSM untuk komposisi MAG cukup besar yaitu 0,7775. Hal 
ini menunjukkan variabilitas data dapat dijelaskan oleh model. Berdasarkan analisa 
kanonik titik kritis untuk memperoleh MAG maksimum adalah waktu reaksi 19,86 jam (19 
jam 52 menit) dan suhu 60,3°C. Pada titik kritis ini diperkirakan nilai MAG yang akan 
diperoleh adalah sebesar 42,91%.
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Gambar 3 Pengaruh suhu dan waktu reaksi terhadap rendemen (a), kadar MAG (b), DAG 
(c), dan TAG (d) hasil sintesis pada proses gliserolisis

Hasil Optimasi Komposisi DAG
Pada Gambar 3 c terlihat bahwa jumlah DAG akan meningkat dengan semakin 

meningkatnya suhu dan semakin lama reaksi beijalan sampai pada suatu titik tertentu, 
dimana jumlah DAG akan mencapai maksimum. Namun kadar DAG akan menurun jika 
suhu dan waktu reaksi terus ditambah. Persamaan RSM dari proses gliserolisis RBDPO 
untuk komposisi DAG adalah :

1067



DAG = -963,03 + 15,54 Xi + 28,02 X2- 0,50 Xi2 + 0,07 Xi X2 - 0,24 X2
2 dimana 

Xi adalah waktu dan X2 adalah suhu reaksi gliserolisis.

Nilai R2 dari persamaan RSM untuk komposisi DAG cukup besar yaitu 0,8489. Hal 
ini menunjukkan variabilitas data dapat dijelaskan oleh model, sehingga model persamaan 
ini dapat digunakan sebagai model untuk menentukan optimasi kadar DAG dalam produk 
MDAG. Berdasarkan analisa kanonik untuk menentukan kondisi optimum respon yaitu 
nilai DAG, diperoleh nilai kritis untuk waktu reaksi adalah 19,82 jam (19 jam 49 menit) 
dan suhu 60,15°C. Pada titik ini diperkirakan nilai DAG yang akan diperoleh adalah 
sebesar 53,01%.
Hasil Optimasi Komposisi TAG

Kadar TAG merupakan salah satu variabel respon yang dijadikan parameter untuk 
menghasilkan produk MDAG dan diharapkan pada kondisi optimum dihasilkan jumlah 
TAG seminimal mungkin. Nilai R2 dari persamaan RSM untuk komposisi TAG cukup 
besar yaitu 0,8325 berarti variabilitas data dapat dijelaskan oleh model. Profil tiga dimensi 
untuk melihat pengaruh suhu dan waktu reaksi terhadap TAG dapat dilihat pada Gambar 
3d. Persamaan RSM dari proses gliserolisis RBDPO untuk komposisi TAG adalah:

TAG = 2060,53 - 41,23 Xi - 54,94 X2 + 1,32 Xi2 - 0,19 Xi X2 + 0,49 X2
2 

dimana Xi adalah waktu dan X2 adalah suhu reaksi gliserolisis.
Pada gambar 3d terlihat bahwa jumlah TAG menurun dengan meningkatnya suhu 

dan semakin bertambahnya waktu reaksi hingga suatu titik tertentu, kemudian akan 
mengalami kenaikan lagi jika suhu terus dinaikkan dan reaksi terus beijalan. Titik kritis 
untuk menghasilkan TAG minimum adalah waktu reaksi 19,84 jam (19 jam 50 menit) dan 
suhu 60,22°C. Pada titik kritis ini diperkirakan nilai TAG yang akan diperoleh adalah 
sebesar 4,07%.
Verifikasi Kondisi Optimum Proses Gliserolisis untuk Sintesis MDAG

Menurut O’Brien (1998) semakin baik kualitas MDAG ditandai dengan semakin 
tingginya komposisi MAG dalam produk, sehingga penentuan kondisi optimum proses 
gliserolisis diperoleh dari kondisi optimum untuk parameter kadar MAG. Verfikasi 
sebanyak 5 ulangan kemudian dilakukan pada waktu reaksi selama 19,86 jam dan suhu 
60,3 °C untuk memperoleh MAG optimum. Setelah diverifikasi nilai rata-rata rendemen, 
komposisi MAG dan DAG tidak berbeda jauh dengan nilai yang diperkirakan oleh model 
(Tabel 3).

Tabel 3 Nilai rendemen, kadar MAG, DAG dan TAG yang dihasilkan pada
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No Rendemen
(%)

MAG (%) DAG (%) TAG (%)

1 80,87 44,23 47,84 7,93
2 83,82 42,68 48,51 8,81
3 82,29 43,80 47,78 8,42
4 82,15 43,47 47,69 8,84
5 83,12 42,14 48,11 9,75
Rata-rata 82,45 43,26 47,99 8,75
SD 1,11 0,85 0,33 0,67
CV 0,01 0,02 0,01 0,08
Hasil perhitungan dengan model 83,06 42,08 49,16 9,60
penyimpangan (%) 0,73 2,81 2,39 8.85

1068



Prosiding
Seminar PATPi, Palembang, 14-16 Oktober 2008

ISBN 978-979-95249-7-3

Konsistensi pada uji verifikasi dievaluasi berdasarkan nilai koefisien variasi (CV), 
yang diperoleh dari pembagian antara nilai standar deviasi dengan rata-rata parameter yang 
diuji. Nilai CV menunjukkan tingkat variabilitas data berdasakan banyaknya sampel yang 
dihitung. Konsistensi data ditunjukkan oleh nilai CV yang lebih kecil dari 15% dan 
semakin kecil nilai CV maka tingkat ketelitiannya semakin tinggi (Armore 1973). Hasil 
perhitungan menunjukkan nilai CV untuk masing-masing parameter cukup rendah (<15%) 
yaitu 0,02, 0,05, 0,05 dan 0,09 untuk rendemen, kadar MAG, DAG dan TAG. Hal ini 
menujukkan bahwa pada tiap parameter kondisi optimasi ini sudah konsisten. 
Karakterisasi Sifat Fisikokimia Produk Sintesis MDAG

Karakterisasi sifat fisikokimia yang dilakukan pada MDAG hasil sintesis meliputi 
pengukuran kadar asam lemak bebas (ALB), nilai bilangan iod, nilai HLB dan titik leleh. 
Sifat-sifat ini kemudian dibandingkan dengan sifat bahan baku RBDPO dan MDAG 
referensi.
Tabel 4 Karaktersasi sifat fisikokimia MDAG hasil sintesis dibandingkan 

dengan bahan baku dan MDAG referensi
Karakterisasi Bahan baku MDAG MDAG

RBDPO hasil sintesis referensi
Kadar ALB (%) 0,12 0,15 0,44
Bilangan iod 54,14 46,82 40,34
Nilai HLB - 9,15 4,32
Melting Point (°C) 28,5 - 32 49.0 -51,5 60 - 64,5

Pada Tabel 4 terlihat bahwa kadar ALB yang terkandung dalam MDAG hasil 
penelitian lebih rendah dari MDAG referensi. Kadar ALB yang relatif tinggi bisa 
menyebabkan produk off odor, dan mengurangi penerimaan produk di tingkat konsumen. 
Nilai bilangan iod pada MDAG hasil sintesis menunjukkan bahwa produk ini termasuk 
dalam emulsifier yang bersifat keras dan biasanya digunakan dalam produk bakeri, 
permen, pasta dan margarin (O’Brien 1998). Menurut Stauffer (1996), emulsifier dengan 
nilai HLB 2,0 sampai 6,5 cocok digunakan pada sistem emulsi w/o, sedangkan emulsifier 
dengan nilai HLB 8,5 sampai 16,5 cocok untuk emulsi o/w. Berdasarkan nilai ini produk 
MDAG hasil sintesis termasuk dalam emulsifier oil in water (o/w), sedangkan MDAG 
referensi termasuk dalam jenis emulsifier water in oil (w/o). Titik leleh (melting point) 
MDAG hasil penelitian lebih tinggi daripada bahan baku RBDPO, hal ini menunukkan 
bahwa titik leleh sangat dipengaruhi oleh komposisi asilgliserol dalam produk.

SIMPULAN
Sintesis MDAG berbahan baku RBDPO melalui proses gliserolisis dengan katalis 

lipase dan menggunakan rancangan percobaan RSM memberikan hasil bahwa kondisi 
optimum untuk menghasilkan MDAG adalah waktu reaksi selama 19,86 jam dan suhu 
reaksi 60,3°C. Uji verifikasi menunjukkan bahwa kondisi yang didapatkan dari model 
perhitungan analisa RSM sudah cukup konsisten karena nilai CV pada masing-masing 
parameter lebih kecil dari 15%. Verifikasi kondisi optimum ini menghasilkan rendemen 
sebesar 82,45%, komposisi MAG sebesar 43,26%, komposisi DAG sebesar 47,98% dan 
komposisi TAG sebesar 8,75% dan nilai-nilai ini sudah mendekati nilai hasil perhitungan 
berdasarkan model dari analisa RSM. Karakterisasi sifat fisikokimia menunjukkan bahwa 
MDAG hasil sintesis pada kondisi optimum memiliki kadar ALB 0,15%, nilai bilangan iod 
46,82, nilai HLB 9,15 dan titik leleh yang berkisar antara 49,0 -51,5°C.
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SARAN
Penelitian lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah penentuan profil mono dan 

digliserida yang terdapat pada produk MDAG hasil sintesis untuk melengkapi data yang 
telah diperoleh.
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