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ABSTRAK 

Monogliserida kaya palmitat pada posisis n-2 dapat digunakan untuk sintesis Human Milk Fat analog air susu ibu (ASI). 
Tujuan penelitian ini, yaitu mendapatkan 2-monogliserida kaya palmitat dari stearin sawit dengan beberapa cara pemurnian. 
Metode pemurnian yang dilakukan untuk mendapatkan 2-monogliserida kaya palmitat, yaitu : a) pencucian dengan heksan: 
metil tert butil eter (MTBE), b) deasidifikasi, c) pencucian dengan dietil eter dan d) pemisahan dengan Kromatografi Lapis Tipis 
(KLT). Fase padat yang diperoleh pada proses pemurnian selanjutnya dianalisis profil gliseridanya  secara kualitatif dengan 
KLT dan secara kuantitatif denganThin Layer Chromatography (TLC) Scanner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencucian 
menggunakan heksan:metil tert butil eter (MTBE), dietil eter dan deasidifikasi tidak dapat memisahkan monogliserida hasil 
hidrolisis dari komponen non monogliserida lainnya yaitu  trigliserida, digliserida dan asam lemak bebas. Pemurnian dengan 
KLT dapat memisahkan komponen non monogliserida sehingga dapat diperoleh 2-monogliserida kaya palmitat. Asam lemak 
dengan proporsi tertinggi pada 2-monogliserida hasil pemurnian yaitu asam palmitat dan oleat masing-masing sebesar 55,21% 
35,26%. 
 
Kata kunci: Pemurnian, 2-monogliserida kaya palmitat, stearin sawit, kromatografi lapis tipis. 

ABSTRACT 

Purification of High Palmitic 2-Monoglyceride Hydrolyzed from Palm Stearin 

High palmitic 2-monoglyseride could be used to synthesis Human Milk Fat analog to Breast Milk. The objective of the research 
was to obtained high palmitic 2-monoglyceride hydrolized from palm stearin.Methods of purification to find high palmitic 2-
monoglyceride were a) dissolved in hexane:MTBE, b) deacidification, c) dissolved in diethyl eter and d) separated using Thin 
Layer Chromatography (TLC). The purified products were then monitored with TLC and TLC Scanner. The results showed that 
purification using hexane:MTBE, deacidification and diethyleter could not separate the triglycerides, diglycerides and free fatty 
acids from the monoglycerides fraction. However, purification using TLC acquired pure high palmitic 2-monoglyceride. The 
hydrolysis product of palm stearin which was purified by TLC contained palmitic and oleic acids of 55.21% and 35.26%, 
respectively. 
 
Keywords: Purification, high palmitic 2-monoglycerides, palm stearin, thin layer chromatography. 

PENDAHULUAN 

Stearin sawit merupakan salah satu sumber 
asam palmitat yang banyak terdapat di Indonesia. 
Stearin sawit merupakan produk hasil ikutan pada 
proses fraksinasi minyak sawit. Stearin sawit 
mengandung total asam palmitat sekitar 49,6-58,8% 
(Mounika dan Reddy, 2012; Zou et al., 2012) dan 
sekitar 58,3% terdistribusi pada posisi sn-2 (Zou et al., 
2012).  

Kandungan asam palmitat yang tinggi pada 
posisi sn-2 (stereospesific numbering) dari stearin sawit 
memungkinkan pemanfaatannya sebagai sumber 
asam palmitat untuk sintesis 2-monogliserida kaya 
palmitat. Monogliserida kaya palmitat pada posisi sn-
2 dapat digunakan untuk sintesis Human Milk Fat 

analog (HMF analog). HMF analog adalah lemak yang 
memiliki profil asam mirip Air Susu Ibu (ASI) yaitu 
kaya palmitat pada posisi sn-2nya. Sintesis HMF 
analog selama ini menggunakan lemak babi (Nielsen 
et al., 2006) dan tripalmitin (Ilyasoglu et al., 2011; 
Maduko et al., 2008).  

Monogliserida dapat dihasilkan melalui proses 
kimiawi dan enzimatis. Reaksi enzimatis merupakan 
cara yang paling sesuai untuk mendapatkan 2-
monogliserida, karena enzim dapat mengkatalisis 
posisi tertentu dari triasilgliserol seperti lipase 
spesifik sn-1,3. Namun ada kemungkinan terjadinya 
katalisis pada posisi sn-2 dan terjadinya migrasi asil. 
Pengunaan lipase spesifik sn-1,3 dapat menghasilkan 
2-monogliserida kaya palmitat dari stearin sawit. 
Sintesis 2-monogliserida dari stearin sawit telah 
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dilakukan melalui proses hidrolisis enzimatis 
(Karouw et al., 2013). Kondisi terbaik untuk meng-
hasilkan fraksi monogliserida tertinggi sebesar 40,45% 
yaitu pada rasio substrat:buffer fosfat 10:4 selama 42 
jam pada suhu 37oC. Permasalahannya yaitu hasil 
hidrolisis masih mengandung komponen non 
monogliserida, yaitu digliserida, asam lemak bebas 
dan trigliserida. Oleh karena itu perlu dilakukan 
tahapan pemurnian untuk memisahkan mono-
gliserida dari fraksi non monogliserida. 

Pemurnian monogliserida yang disintesis dari 
tripalmitin telah dilakukan oleh Pfeffer et al. (2007) 
dengan menggunakan campuran pelarut heksan dan 
metil tert butileter (MTBE) dengan rasio 70:30 (v/v). 
Produk 2-monopalmitat  yang dihasilkan setelah di-
murnikan dengan cara kristalisasi sebanyak 73%. 
Ciftci et al. (2009) menggunakan cara deasidifikasi 
untuk memurnikan cocoa butter-like fat. Pemurnian 
dengan cara deasidifikasi juga telah dilakukan oleh 
Lee dan Akoh (1998) untuk memurnikan lipida 
terstruktur yang mengandung EPA (eicosapentaenoic 
acid), DHA (docosahexaenoic acid) dan asam kaprilat. 
Seriburi dan Akoh (1998) melakukan pemurnian hasil 
interesterifikasi menggunakan Kromatografi Lapis 
Tipis (KLT).  

Pada penelitian ini 2-monogliserida hasil 
hidrolisis dipisahkan dari komponen non mono-
gliserida, sehingga diharapkan diperoleh 2-mono-
gliserida murni. Tujuan penelitian ini yaitu 
mendapatkan 2-monogliserida kaya palmitat dari 
stearin sawit dengan beberapa cara pemurnian.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia 
dan Biokimia Pangan, Laboratorium Rekayasa, 
Laboratorium Pangan dan Gizi, Jurusan Teknologi 
Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas  Teknologi 
Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Penelitian 
dilaksanakan sejak bulan Januari sampai Oktober 
2011. 

Stearin sawit yang digunakan diperoleh dari 
Pabrik pengolah minyak sawit PT Multi Nabati 
Sulawesi, Bitung, Sulawesi Utara. Porcine pancreatic 
lipasetipe II dalam bentuk bubuk dan standar asam 
oleat dibeli dari Sigma-Aldrich, Netherland. Standar 
2-monopalmitin dari Larodan, Swedia. Pelat Silica Gel 
F254 20x20 cm dibeli dari Sigma. Bahan-bahan kimia 
isooktan, petroleum eter, dietil eter, kalium 
hidroksida, metanol, heksana, asam asetat, natrium 
hidroksida semuanya dengan tingkat kemurnian Pro 
Analys dari Merck. Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah shaker waterbath (Sibata WS-240), 
oven (Memmert), sentrifus (TUV Bayern), vortex 
(Nesco XH-C), gas kromatografi (Shimadzu-GC-

9AM), TLC Scanner (Camag 3), mikropipet (Brand), 
tabung reaksi dan alat gelas lainnya. 

Preparasi 2-Monogliserida 

Preparasi 2-monogliserida dilakukan melalui 
proses hidrolisis enzimatis menggunakan lipase 
pankreas sebagai biokatalis. Kondisi untuk meng-
hasilkan  2-monogliserida paling tinggi yaitu pada 
rasio substrat:buffer fosfat 10:4 dan waktu hidrolisis 
42 jam (Karouw et al., 2013). Reaksi hidrolisis 
berlangsung dalamshaker waterbath dengan kecepatan 
80 stroke/menitselama 24 jam padasuhu 37oC. Hasil 
reaksi dipisahkan dari enzim dengan cara pe-
nyaringan menggunakan kertas saring, kemudian 
pelarut diuapkan dengan menghembuskan gas 
nitrogen.  

Pemurnian 2-Monogliserida Hasil Hidrolisis 

Beberapa cara pemurnian yang dilakukan 
untuk mendapatkan 2-monogliserida kaya palmitat, 
yaitu : a) pencucian dengan heksan:metil tert butil 
eter (MTBE), b) pencucian dengan dietil eter, c) deasi-
difikasi, dan d) pemisahan dengan Kromatografi 
Lapis Tipis (KLT). 

a. Pencucian dengan heksan:MTBE 

Pemurnian hasil hidrolisis dengan cara pen-
cucian menggunakan campuran pelarut heksan: 
MTBE = 70:30 v/v dilakukan sesuai dengan metode 
dari Pfeffer et al. (2007) yang dimodifikasi. Hasil 
hidrolisis sebanyak 2 g dimasukkan ke dalam falcon 
volume 50 ml, lalu ditambahkan 20 ml larutan 
heksan:MTBE, kemudian ditempatkan pada suhu 
20oC selama 1 jam. Setelah itu akan terbentuk fase 
padat pada bagian bawah dan fase aqueous pada 
bagian atas. Fase aqueous yang mengandung asam 
lemak bebas, digliserida dan trigliserida dibuang. 
Fase padat dianalisis profil gliseridanya. 

b.Pencucian dengan dietil eter 

Pemurnian hasil hidrolisis dengan cara 
pencucian menggunakan dietil eter sesuai metode 
Pfeffer et al. (2007) yang dimodifikasi. Hasil hidrolisis 
sebanyak 2 g dimasukkan ke dalam falcon volume 50 
ml, ditambahkan 20 ml dietil eter, lalu ditempatkan 
pada suhu -20oC selama 1 jam. Setelah itu akan 
terbentuk fase padat pada bagian bawah dan fase 
aqueous pada bagian atas. Fase padat  diduga adalah 
komponen non monogliserida, sedangkan fase 
aqueous (dietil eter) yang diperkirakan adalah 
komponen monogliserida. Fase aqueous dipisahkan 
dari fase padat. Fase aqueous selanjutnya dimasukkan 
ke dalam tabung reaksi dan ditempatkan dalam oven 
suhu 80oC untuk menguapkan pelarut. Padatan yang 
terbentuk dianalisis profil gliseridanya. 
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c. Deasidifikasi 

Pemurnian hasil hidrolisis dengan cara 
deasidifikasi dilakukan sesuai dengan metode dari 
Lee dan Akoh (1998) dan Ciftci et al. (2009) yang 
dimodifikasi. Hasil hidrolisis sebanyak 5 g di-
masukkan ke dalam labu pisah 250 ml, lalu 
ditambahkan 150 ml heksan. Pada larutan tersebut 
kemudian ditambahkan 4-5 tetes larutan 
phenolpthalein. Larutan kalium hidroksida 0,5 N 
selanjutnya ditambahkan sambil diaduk sampai 
terbentuk warna merah muda. Larutan didiamkan 
sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas adalah 
fase heksan, sedangkan lapisan bawah adalah fase 
aqueous. Lapisan atas dipisahkan dengan membuka 
kran pada labu pisah untuk mengeluarkan fase 
aqueous. Lapisan atas berupa cairan heksan di-
masukkan ke dalam  tabung reaksi lalu ditempatkan 
dalam oven suhu 80oC untuk menguapkan heksan. 
Fase padat yang terbentuk selanjutnya dianalisis 
profil gliseridanya. 

d. Pemurnian dengan Kromatografi Lapis Tipis 
(KLT) 

Pemurnian dengan KLT menggunakan metode 
dari Seriburi dan Akoh (1998) yang dimodifikasi. 
Monogliserida dipisahkan dari hasil reaksi hidrolisis 
dengan (KLT) menggunakan pelat silika gel F254 
berukuran 20x20 cm dan pengembang campuran 
pelarut petroleum eter:dietil eter:asam asetat = 
(60:40:1). Pelat diaktifkan dengan cara dipanaskan 
dalam oven pada suhu 105oC selama 60 menit. Pelat 
diberi tanda 3 cm pada bagian bawah dan 2 cm pada 
bagian atas. Sampel ditetes menggunakan mikropipet 
pada bagian bawah pelat yang telah ditandai 
kemudian dikering angin. Pelat dimasukkan di dalam 
tabung pengembang TLC sampai pelarut mencapai 
bagian atas kemudian pelat diangkat dan dikering 
angin. Band atau noda yang terbentuk divisualisasi 
dengan uap kristal iod. Band yang memiliki Rf (Factor 
retension) hampir sama dengan standar 2-
monopalmitat dikerok lalu diekstraksi 2 kali dengan 5 
ml dietil eter. Hasil ekstraksi dimasukkan dalam 
tabung reaksi dan pelarut diuapkan dengan 
menghembuskan gas nitrogen. Jumlah monogliserida 
murni yang diperoleh dikalkulasi dengan me-
ngurangi berat akhir tabung reaksi dan berat awal 
tabung reaksi tanpa sampel. 

Analisis Profil Gliserida 

Identifikasi profil gliserida hasil pemurnian 
mengacu pada Subroto et al. (2008) dan Djarkasi 
(2009). Analisis secara kualitatif dengan kromatografi 
lapis tipis (KLT) menggunakan pelat silika gel F254 
berukuran 20 x 20 cm dan pengembang campuran 

pelarut petroleum eter:dietil eter:asam asetat = 
(60:40:1). Pelat diaktifkan dengan cara dipanaskan 
dalam oven pada suhu 105oC selama 60 menit. Pelat 
diberi tanda 3 cm pada bagian bawah dan 2 cm pada 
bagian atas. Sampel ditetes menggunakan mikropipet 
pada bagian bawah pelat yang telah ditandai 
kemudian dikering angin. Pelat dimasukkan di dalam 
tabung pengembang TLC sampai pelarut mencapai 
bagian atas kemudian pelat diangkat dan dikering 
angin. Band atau noda yang terbentuk divisualisasi 
dengan uap kristal iod. Hasil pengembangan 
dilanjutkan dengan analisis secara kuantitatif meng-
gunakan TLC Scanner.  

Analisis data 

Penelitian disusun menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap dengan 4 perlakuan, yaitu 1) pen-
cucian dengan heksan:metil tert butil eter (MTBE), 2) 
pencucian dengan dietil eter, 3) deasidifikasi,  dan 4) 
pemisahan dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 
Jumlah ulangan sebanyak 2 kali. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan SPSS dan apabila terdapat 
perbedaan nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan 
DMRT (Duncan Multiple Range Test). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian dengan TLC menunjukkan 
bahwa, monogliserida hasil hidrolisis terdiri atas 5 
band masing-masing diidentifikasi, yaitu 1 band 
trigliserida pada bagian atas, 1 band asam lemak 
bebas, 2 band digliserida dan pada bagian bawah 
adalah monogliserida. Setelah dilakukan pencucian 
dengan heksan:MTBE, pencucian dengan dietil eter 
dan deasidifikasi ternyata masih terbentuk 5 band 
dengan Rf (Retension faktor) yang serupa dengan hasil 
hidrolisis. Proporsi gliserida dengan ketiga cara 
pemurnian tersebut disajikan pada Tabel 1. 

Perlakuan pemurnian (pencucian dengan 
heksan:MTBE, dietil eter dan deasidifikasi) meng-
hasilkan fraksi monogliserida yang tidak berbeda 
nyata dengan tanpa pemurnian. Komponen asam 
lemak bebas pada perlakuan pencucian dengan 
heksan:MTBE berbeda nyata dibanding dengan yang 
tidak dimurnikan. Hal ini jelas terlihat bahwa asam 
lemak bebas menurun sangat tajam. Heksan:MTBE 
merupakan pelarut non polar, sehingga komponen 
yang bersifat lebih non polar seperti asam lemak 
bebas dan trigliserida sebagian sudah larut dalam 
heksan:MTBE pada saat dilakukan pencucian, karena 
itu dengan pencucian menggunakan heksan:MTBE 
asam lemak bebas mengalami penurunan. 
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Tabel 1. Profil gliserida dan asam lemak bebas hasil hidrolisis stearin sawit sebelum dan sesudah 
pemurnian. 

Table 1. Glyceride profile and free fatty acid content of hydrolysis products of palm stearin, before and after 
purification. 

Gliserida 
Glyceride 

Sebelumpemurnian 
Before purification 

Gliserida/Glyceride 
(%) 

Sesudah pemurnian menggunakan/After purification 

Heksan:MTBE 
Hexane:MTBE 

Dietil eter 
Diethyl eter 

Deasidifikasi 
Deacidification 

ALB 26,09 ± 0,53 a 16,38 ± 3,17 b 24,17 ± 4,07 ab 23,42 ± 2,70 ab 

MG 31,39 ± 0,13 a 31,84 ± 0,57 a 32,15 ± 1,19 a 31,89 ± 1,41 a 

DG 17,72 ± 1,61 b 27,75 ± 0,66 a 22,69 ± 3,17 ab 20,94 ± 1,64 b 

TG 24,79 ± 2,27 a 21,50 ± 1,64 a 20,98 ± 2,09 a 23,74 ± 0,34 a 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT. 
Note: Numbers followed by the same letter at the same row are not significant difference at 5% of DMRT. 

 

Perlakuan dengan dietil eter menunjukkan pola 
proporsi gliserida yang hampir sama dengan per-
lakuan  pencucian menggunakan heksan:MTBE, 
tetapi proporsi monogliseridanya sedikit lebih tinggi 
daripada pencucian dengan heksan:MTBE. Dietil eter 
merupakan pelarut yang bersifat lebih polar 
dibandingkan dengan heksan dan MTBE, sehingga 
memungkinkan monogliserida yang sifatnya lebih 
polar dapat larut dalam dietil eter. Hasil yang 
diperoleh menunjukkan proporsi monogliserida 
dengan perlakuan pencucian menggunakan dietil eter 
sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pencucian 
menggunakan heksan:MTBE. Pada pemurnian 
dengan cara deasidifikasi terjadi sedikit peningkatan 
proporsi monogliserida dibanding tanpa pemurnian. 
Pemurnian dengan pencucian menggunakan 
heksan:MTBE, dietil eter dan deasidifikasi hanya 
mampu meningkatkan fraksi monogliserida masing-
masing  sebesar  1,43%, 2,39% dan 1,55%. Secara 
keseluruhan berdasarkan hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa dengan tiga cara pemurnian 
tersebut belum berhasil untuk memisahkan mono-
gliserida dari komponen hasil hidrolisis yang lain 
yaitu trigliserida, digliserida dan asam lemak bebas, 
sehingga untuk memurnikan hasil hidrolisis maka 
dilakukan pemurnian menggunakan KLT.   

Pemurnian dengan KLT dilakukan dengan 
mengerok band yang diidentifikasi sebagai 2-
monogliserida, selanjutnya dilakukan analisis dengan 
KLT dan profil asam lemaknya dengan GC. Hasil 
pengujian dengan KLT menunjukkan bahwa 2-
monogliserida yang dimurnikan dengan KLT setelah 
divisualisasi dengan uap iodin terlihat hanya satu 
band (Gambar 1). Nilai Retention factor (Rf) dari 
masing-masing band yang terbentuk disajikan pada 
Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Keterangan: PS, stearin sawit; H,Hasil hidrolisis; 2-MG, 2-

monogliserida hasil pemurnian dgn TLC; 2-MP, 
Standard 2-monopalmitin; 2-MO, Standard 2-
monoolein; AO, Standard asam oleat; TL,Standard 
trilaurin 

Note: PS, Palm stearin; H,Hydrolysis products; 2-MG, 2-monoglyceride 
purified by TLC; 2-MP, 2-monopalmitic standard; 2-MO, 2-
monooleic standard; AO, Oleic acid standard; TL, Trilauric 
standard. 

 
Gambar 1. Kromatogram hasil pengujian meng-

gunakan KLT padapelatsilika gel 
F254denganpengembangcampuranpelarut 
petroleum eter:dietileter:asamasetat= 
60:40:1 (v/v/v). 

Figure 1. Resulted chromatogram analyzed by TLC on 
silica gel F254 plate, developed in petroleum 
eter:diethyl ether:acetic acid=60:40:1 (v/v/v). 
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Tabel 2. Nilai Rf Hasil Identifikasi dengan TLC Scanner Camag-3. 
Table 2. The Rf value identified by TLC Scanner Camag-3. 

 
Sampel 
Sample 

Faktor retensi/Retension factor  
(Rf) 

Band I 
1st Spot 

Band II 
2nd Spot 

Band III 
3rd Spot 

Band IV 
4th Spot 

Band V 
5th Spot 

Stearin sawit 
Palm stearin 

    0,876 

Hasil hidrolisis 
Hydrolysis products 

0,054 0,420 0,532 0,745 0,847 

2-Monogliserida murni 
Purified 2-monoglyceride 

0,068     

Standard 2-Monopalmitin 
2-Monopalmiticstandard 

0,061     

Standard 2-Monoolein 
2-Monooleic standard 

0,058     

Standard asam oleat 
Oleic acid standard 

   0,720  

Standard trilaurin 
Trilaurin standard 

    0,884 

Keterangan: Pengujian menggunakan KLT padapelatsilika gel F254denganpengembangcampuranpelarut petroleum 
eter:dietileter:asamasetat= 60:40:1 (v/v/v). 

Note: The results were analyzed  by TLC on silica gel F254 plate, developed in petroleum eter:diethyl ether:acetic acid=60:40:1 (v/v/v). 

 

Tabel 3. Profil asam lemak dari monogliserida hasil hidrolisis stearin sawit  
dan 2-monogliserida. 

Table 3. Fatty acid profile of hydrolyzed monoglyceride and purified 2-
monoglyceride. 

Asam lemak 
Fatty acids 

Prosentase/Percentage 
(%) 

Hasil Hidrolisisa 

Hydrolysis productsa 
(TG, DG, MG. ALB) 

2-Monogliseridab 

2-Monoglycerideb 

 

C16:0 58,38 ± 0,92 55,21 ± 0,04 

C18:0 3,70 ± 0,06 2,82 ± 0,06 

C18:1 31,20 ± 0,33 35,26 ± 0,19 

C18:2 6,72 ± 0,65 6,92 ± 0,31 

Keterangan: aDihidrolisis dari stearin sawit menggunakan katalis lipase pankreas, konsentrasi 
enzim 5,0% (b/b), rasio substrat:buffer fosfat=10:4, pH 6,5. Inkubasi dilakukan 
dalam shaker waterbath pada suhu 37oC selama 42 jam, 80 stroke/menit. 

 b2-MG dimurnikan dengan TLC pada pelat silika gel F254 menggunakan 
pengembang campuran pelarut petroleum eter:dietil eter:asam asetat=60:40:1 
(v/v/v). 

Note: aObtained by hydolysis of palm stearin using porcine pancreatic lipase type II as biocatalyst, enzyme 
was 5,0% by weight of substrate, substrate:phospate buffer ratio=10:4, pH 6.5.  Incubation was at 
37oC for 42 hours in a waterbathshaker at 80 stroke/min. 

  b2-MG was purified by TLC on silica gel F254 plate, developed in petroleum eter:diethyl ether:acetic 
acid=60:40:1 (v/v/v). 

 

Band yang terbentuk memiliki Rf yang mirip 
dengan Rf standard 2-monopalmitat dan 2-
monooleat. Hasil analisis dengan TLC Scanner 
diperoleh Rf 2-monogliserida hasil permunian sebesar 
0,068 sedangkan standard 2-monopalmitat dan 2-
monooleat masing-masing 0,061 dan 0,058, sehingga 
dapat dipastikan bahwa cara pemurnian dengan KLT 
berhasil mendapatkan 2-monogliserida murni. Data 
yang diperoleh menunjukkan bahwa asam palmitat 

dan asam oleat merupakan asam lemak dominan 
yang terkandung dalam 2-monogliserida hasil 
pemurnian dengan KLT. Asam palmitat merupakan 
asam lemak dengan proporsi tertinggi sebesar 55,21%, 
disusul asam lemak oleat yaitu 35,26% (Tabel 3). Hasil 
yang diperoleh sejalan dengan yang dilaporkan oleh 
Zou et al. (2012) bahwa asam palmitat dan oleat pada 
posisi sn-2 dari stearin sawit masing-masing 58,3% 
dan 26,5% . 
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KESIMPULAN 

1. Pemurnian dengan KLT dapat menghasilkan 2-
monogliserida kaya palmitat. Asam lemak dengan 
proporsi tertinggi pada 2-monogliserida hasil 
pemurnian yaitu asam palmitat sebesar 55,21%.  

2. Cara pemurnian dengan pencucian menggunakan 
heksan:MTBE, dietil eter dan deasidifikasi tidak 
dapat memisahkan monogliserida hasil hidrolisis 
dari komponen non monogliserida lainnya yaitu  
trigliserida, digliserida dan asam lemak bebas.  
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