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Tujuan  
Mahasiswa dapat melakukan uji kualitas gondorukem dan menentukan 
kualitasnya.  
 
Prosedur 
Warna gondorukem 
Warna yang ditetapkan dibandingkan dengan warna standar Lovibond yaitu 
suatu seri warna standar yang terdiri dari 15 warna : XC, XB, XA, X, WW, WG, N, 
M, K, I, H, G, F, E, dan D. Contoh uji yang akan ditentukan warnanya 
dibandingkan dengan standar warna Lovibond Comparator. Kualitas gondorukem 
ditentukan dari warna contoh uji yang mendekati (sama atau lebih) dari warna 
standar Lovibond Comparator. Apabila contoh uji jelas lebih gelap dari warna 
suatu warna standar, tetapi lebih terang dari warna standar dibawahnya, maka 
contoh uji gondorukem tersebut diklasifikasikan ke warna standar yang 
dibawahnya.  
 
Bilangan asam  
Bilangan asam adalah banyaknya kalium hidroksida dalam miligram untuk 
menetralkan 1 gram lemak yang terkandung dalam senyawaan gondorukem. 
Timbang contoh uji gondorukem yang telah dibuat serbuk halus sebanyak ± 4 
gram dalam erlenmeyer 300 ml yang sudah diketahui beratnya. Dalam 
erlenmeyer lain didihkan 100 ml alkohol,  selama suhunya masih diatas 70 °C 
netralkan dengan larutan kalium hidroksida 0,5 N dan tambah indikator 
phenolphthalein sebanyak 0,5 ml. Tuangkan alkohol yang telah dinetralkan 
kedalam contoh uji. Dalam keadaan yang masih panas titrasi dengan kalium 
hidroksida 0,5 N. Titik akhir titrasi dicapai apabila penambahan 1 tetes basa 
menghasilkan sedikit perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda 
yang jelas dan dapat bertahan selama ± 15 detik. 
Lakukan pekerjaan dua kali (duplo). 
 
Perhitungan bilangan asam dengan rumus : 
                             V  x  N  x  56,1 
bilangan asam = -------------------------- 
                                         W  
Keterangan : 
V       adalah volume kalium hidroksida 0,5 N yang diperlukan, dinyatakan dalam 
mililiter. 
N       adalah normalitas kalium hidroksida. 
W     adalah berat contoh uji, dinyatakan dalam gram. 
56,1  adalah berat molekul KOH. 
 
Bilangan penyabunan 
Bilangan penyabunan adalah banyaknya kalium hidroksida dalam miligram untuk 
menyabunkan 1 gram lemak baik asam lemak bebas maupun terikat yang 
terkandung dalam senyawaan gondorukem. Timbang contoh uji gondorukem 
yang telah dibuat serbuk halus sebanyak ± 4 gram dalam erlenmeyer 300 ml 
yang sudah diketahui beratnya. Tambahkan 50 ml alkohol netral dan 50 ml 
larutan kalium hidroksida 0,5 N kemudian didihkan selama ± 1 jam dibawah 
kondensor refluk sambil dikocok berulang kali. Pada waktu larutan masih panas 
titrasi kelebihan kalium hidroksida dengan menggunakan larutan standar asam 
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khlorida 0,5 N dan tambahkan indikator phenolphthalein 0,5 ml. Titrasi berakhir 
pada saat hilangnya warna merah muda. Buat penentapan blangko yang terdiri 
dari 50 ml alkohol netral dan 50 ml larutan kalium hidroksida 0,5 N yang sama 
dalam waktu dan kondisi yang sama. Lakukan pekerjaan duplo. 
 
Perhitungan bilangan penyabunan dengan rumus : 
                                            ( V2  -  V1 )  x  N  x  56,1 
bilangan penyabunan    =   ------------------------------------ 
                                                             W  
Keterangan : 
V1 adalah volume asam khlorida 0,5 N yang dibutuhkan untuk contoh uji, 
dinyatakan dalam mililiter. 
V2 adalah volume asam khlorida 0,5 N yang dibutuhkan untuk blangko, 
dinyatakan dalam mililiter. 
N adalah normalitas asam khlorida yang digunakan. 
W adalah berat contoh uji, dinyatakan dalam gram. 
56,1 adalah berat molekul KOH. 
 
Kadar abu  
Kadar abu menunjukan sisa pembakaran gondorukem pada suhu (625 ± 5) °C 
dinyatakan dalam persen (%). Timbang contoh uji gondorukem yang telah dibuat 
serbuk halus sebanyak ± 5 gram dalam cawan porselen 100 ml yang sudah 
diketahui beratnya. Contoh uji dipanaskan dengan pembakar macker selama ± 1 
jam. Sempurnakan pemijaran dengan jalan menempatkan cawan dalam tanur 
listrik pada suhu (625°C ± 5) °C sampai menjadi abu. Cawan dipanaskan kembali 
pada tanur listrik selama ± 30 menit, kemudian dinginkan dalam desikator dan 
timbang sampai berat tetap. Lakukan pekerjaan duplo. 
 
Perhitungan kadar abu dengan rumus : 
                                 ( W2  -  W ) 
kadar abu ( % ) =  -----------------------   x  100 % 
                                 ( W1  -  W ) 
Keterangan : 
W     adalah berat cawan kosong, dinyatakan dalam gram. 
W1    adalah berat cawan + contoh uji, dinyatakan dalam gram. 
W2    adalah berat cawan + abu, dinyatakan da 
 
Kadar kotoran 
Kadar kotoran menyatakan jumlah bahan yang tak larut dalam toluol pada 
kondisi tertentu, dinyatakan dalam persen (%). Timbang + 50 gram contoh uji 
yang telah dibuat serbuk halus berukuran 10 mesh dan masukkan ke dalam gas 
piala 400 ml yang sudah diketahui beratnya, kemudian larutkan dengan toluena 
sebanyak ± 200 ml. Contoh uji yang sudah larut segera disaring melalui cawan 
Gooch G-3 dengan dibantu penyedotan. Bilas cawan Gooch dengan larutan 
toluena. Cawan berserta isi dipanaskan dalam oven pada suhu antara  105 °C 
sampai dengan 110 °C selama ± 1 jam, kemudian dinginkan dalam desikator 
selama ± 15 menit dan timbang hingga berat tetap. Lakukan pekerjaan dua kali 
(duplo). 
 
Perhitungan bahan tak larut dalam toluena (kadar kotoran) dengan rumus : 
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                                          (  W1  -  W2 ) 
kadar kotoran  ( % )  =   ----------------------  x  100 % 
                                                 W  
Keterangan : 
W     adalah berat contoh uji, dinyatakan dalam gram. 
W1    adalah berat cawan Gooch + isi sebelum dipanaskan, dinyatakan dalam 
gram. 
W2    adalah berat cawan Gooch + isi setelah dipanaskan, dinyatakan dalam 
gram. 
 
Komponen menguap (volatile component of rosin)  
Komponen menguap adalah jumlah bagian yang menguap yang terdapat dalam 
gondorukem setelah dipanaskan pada suhu  (150 ± 5) °C, dinyatakan dalam 
persen (%). Timbang contoh uji gondorukem yang telah dibuat serbuk halus 
sebanyak  ± 2,5 gram dengan cawan timbang diameter 55 mm yang sudah 
diketahui beratnya. Cawan panaskan dalam oven pada suhu (150 ± 5)°C selama 
± 1 jam, kemudian dinginkan dalam desikator selama ± 5 menit dan timbang 
sampai berat tetap. Lakukan pekerjaan dua kali (duplo). 
 
Perhitungan komponen menguap  dalam gondorukem dengan rumus : 
                                                        ( W1  -  W2 ) 
Kadar Komponen menguap ( % ) =  ----------------------  x  100 % 
                                                         ( W1  -  W ) 
Keterangan : 
W adalah berat cawan kosong, dinyatakan dalam gram. 
W1 adalah berat cawan + contoh uji, dinyatakan dalam gram. 
W2 adalah berat cawan + contoh uji setelah dipanaskan, dinyatakan dalam gram. 
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