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Abstrak : Tumbuhan kelapa merupakan tumbuhan tropis yang banyak tumbuh di Lombok, dan digunakan oleh
masyarakat sebagai bahan baku untuk membuat minyak goreng. Namun pembuatan minyak goreng biasa
dilakukan dengan cara basah yaitu pemanasan atau cara konvensional. Kelemahan cara ini adalah hilangnya
bahan-bahan organik alami yang berperan sebagai antioksidan serta meninggikan kadar lemak jenuh pada minyak.
Berdasarkan hal ini maka peneliti menggunakan ekstraktor alami untuk mengekstrak minyak kelapa dari parutan
kelapa dalam menghasilkan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil). Bahan alami yang digunakan sebagai
ekstraktor dalam penelitian ini adalah kulit biji asam, karena kulit biji asam tidak dimanfaatkan oleh masyarakat
dan berpotensi sebagai limbah. Pemilihan kulit biji asam jawa karena memiliki kandungan asam-asam organik
yang dapat menghidrolisis ikatan lipoprotein pada kelapa sehingga dapat memisahkan minyak dengan protein dan
karbohidrat pada kelapa. Penelitian ini dilakukan daengan mencampurkan parutan daging kelapa dengan kulit biji
asam jawa yang sudah dihaluskan dengan perbandingan 4:1. Adapun minyak yang dihasilkan berwarna kuning
keemasan dan hampir tidak beraroma, yang merupakan ciri khas dari VCO. Indikator yang digunakan dalam
penelitian ini adalah massa jenis dan kadar air. Massa jenis dari VCO yang dihasilkan adalah 0,878 g/mL dan
kadar airnyahanya 0,1712 %. Masing-masing kedua indikator ini memenuhi persyaratan SNI untuk VCO.
Kata kunci: kelapa, kulit biji asam Jawa, massa jenis, kadar air, dan VCO
PENDAHULUAN
Kelapa (Cocos nucifera) merupakan tumbuhan
yang umumnya tumbuh di daerah tropis seperti
Indonesia. Tumbuhan ini mulai tumbuh dari daerah
pantai hingga daerah pegungunan dengan varietas
yang beraneka ragam. Tumbuhan kelapa mempunyai
manfaat yang sangat banyak, mulai dari akar, batang,
buah, hingga daunnya. Batangnya bisa dimanfaatkan
sebagai bahan bangunan, daunnya sebagai anyaman
beberapa kerajinan, buahnya bisa langsung
dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan baku
pembuatan beraneka ragam makanan, hingga bahan
baku pembuatan minyak goreng.
Tumbuhan asam jawa di Lombok tersebar cukup
merata, mulai dari kabupaten Lombok Barat hingga
Kabupaten Lombok Timur. Nama ilmiah dari
tumbuhan asam jawa ini adalah Tamarindus indicaL,
merupakan
tumbuhan
menahun
yang
bisa
dibudidayakan secara vegetative maupun generative.
Pemilihan limbah biji asam jawa ini juga dikarenakan
kandungan asam lenoleat dan asam oleat yaitu sekitar
0,0278-0,0343 g/ml dan 0,0163-0,021 g/ml yang
diharapakn mampu merusak ikatan antara protein dan
minyak yang ada di kelapa sehingga proses ekstraksi
minyak bisa lebih optimal.
Kelapa yang digunakan dalam pembuatan VCO
yaitu kelapa tuayang berumur 12 sampai dengan 13
bulan. Indikator kematangan kelapadapat dilihat dari
sabut dan tempurung kelapa yang berwarna cokelat
danmenimbulkan bunyi nyaring ketika dikocok
sertakelapa juga dipastikantidak memiliki haustorium.
Kualitas minyak semakin menurun seiringdengan
semakin besarnya haustorium(Bawalan and Chapman,
http://www.sangkareang.org/

2006).Kelapa yang berumur 12-13 bulan memiliki
kandungan minyak tertinggidan kadar air terendah.
Kelapa dengan umur lebih dari 13 bulan
(memilikihaustorium) akan menimbulkan off-flavor
dan oily taste pada minyak yangdihasilkan (Bawalan,
2011).
METODE PENELITIAN
Sampel penelitian adalah minyak kelapa yang
diekstrak dari parutan buah kelapa yang berasal dari
Desa Lendang Nangka dan sekitarnya. Pengekstrak
yang digunakan adalah limbah kulit biji asam jawa
yang diperoleh dari Kabupaten Lombok Timur.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini
diantaranya adalah Erlenmeyer 300 ml, magnetic
stirrer, statip dan klem, alat kondensor, Corong biasa,
Labu ukur, Pipet volum, Statif oven dan Timbangan
analitik
a. Pembuatan VCO
Bahan-bahan yang sudah disiapkan dalam
penelitian ini adalah daging buah yang sudah diparut
dan kulit biji asam jawa yang sudah dihaluskan. Kedua
bahan inikemudiandicampurkan denganperbandingan
4:1. Dimana berat parutan kelapa yang digunakan
adalah 600 g, sedangkan kulit biji asam jawa adalah
150 g. Kedua bahan yang sudah dicampurkan ini
kemudian didiamkan selama ±10 menit dan diperas
dengan menggunakan kain saring.
b. Uji Densitas
Pengukuran

berat

jenis

dilakukan

dengan
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menimbang 100 gram minyak dengan timbangan
analitik serta mengukur volumenya, kemudian berat
jenis dihitung dengan persamaan:
𝑚
𝜌=𝑉 ,
…...… persamaan 1
dimana:
ρ = berat jenis
m = berat minyak
V = volume minyak
c. Kadar Air (Metode Oven)
Sampel minyak diambil dan ditimbang sebanyak
100 gram kemudian dioven pada suhu 105 oC hingga
beratnya konstan. Pengurangan berat minyak
dinyatakan dengan berat air yang menguap.
Perhitungan dilakukan denga rumus:
% 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒 =

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑥 100% .

….......... persamaan 2
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui efektifitas kulit biji asam sebagai
ekstraktor minyak dalam pembuatan minyak kelapa
murni atau Virgin Coconut Oil (VCO).Perbandingan
berat antara parutan daging buah kelapa dan kulit biji
asam jawa adalah 4:1. Berat parutan daging buah
kelapa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 600
g dan kulit biji asam jawa 150 g.minyak yang
diperoleh dari proses ekstraksi ini adalah 146,2 g.
Adapun minyak yang dihasilkan berwarna kuning
keemasan, ciri khas dari minyak kelapa murni atau
dikenal dengan virgin coconut oil (VCO) yang dibuat
tanpa pemanasan. Minyak kelapa yang dihasilkan juga
hampir tidak memiliki aroma atau tidak beraroma
tengik.
Minyak yang dibuat atau diekstrak tanpa
pemanasan bersifat lebih tidak jenuh dan lebih kaya
akan antioksidan, karena pemanasan berlebih akan
menyebabkan pemutusan ikatan rangkap sehingga
minyak kelapa menjadi lebih jenuh dan pemanasan
berlebih juga akan merusak bahan organik alami yang
berfungsi sebagai antioksidan yang terkandung dalam
minyak kelapa.
Pada penelitian ini ada dua indikator yang diamati,
yaitu berat jenis dan kadar air. Hasil dari analisis
tersebut kemudian dibandingkan dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI) 7381: 2008 berikut ini
Tabel 1. Syarat mutu VCO sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI) 7381:2008

a. Densitas
Berat jenis yang diperoleh berdasarkan hasil
perhitungan dengan persamaan 2dalam penelitian ini
adalah 0,878 g/mL pada suhu kamar (25-27
o
C).Minyak
kelapa
hasil
ekstraksi
dengan
menggunakan limbah biji asam jawa ini memiliki
massa jenis lebih kecildibandingkan dengan minyak
kelapa yang disyaratkan oleh SNIyaitu sekitar 0,9150,920 g/mL.
b. Penentuan Kadar Air
Penentuan kadar air dilakukan dengan metode
oven atau pemanasan sedangkan perhitungan kadar air
dan senyawa volatile lainnya dilakukan dengan
persamaan 2.
Dari hasil pegukurandidapatkan selisih antara
berat awal (sebelum dipanaskan) dengan berat akhir
(setelah dipanaskan) hanya 0,1 gram. Dan setelah
dihitung dengan persamaan 2 kadar air yang
diperoleh hanya 0,1712 %
Jika dibandingkan dengan kadar air berdasarkan
tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa minyak hasil
ekstrkasi dengan limbah kulit biji asam jawa masih
memenuhi standar SNI 7381:2008 untuk minyak
kelapa murni atau Virgin Coconut Oil. Kadar air yang
sangat sedikit ini disebabkan karena pada saat
ekstraksi peneliti tidak menggunakan perasan santan
melainkan menggunakan parutan daging buah kelapa
sehingga meminimalisir kadar air pada minyak yang
dihasilkan. Keuntungan yang diperoleh dengan kadar
air yang sedikit adalah akan berpengaruh pada lama
penyimpanan minyak kelapa karenameminimalisir
media tumbuh bakteri dan mikroorganisme lainnya
yang berpotensi merusak minyak. Tabel berikut
menampilkan indikator dalam penelitian yang sudah
dilakukan
Table 2. Penampakan fisik, uji densitas dan kadar air
minyak kelapa murni (VCO) hasil ekstraksi
dengan kulit biji asam jawa

PENUTUP
a. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kulit biji asam jawa
dapat dijadikan alternatif sebagai ekstraktor minyak
pada pembutaan minyak kelapa murni atauVirgin
Coconut Oil (VCO), hal ini disebabkan karena
efektifnya asam-asam organik, seperti asam lenoleat
dan asam oleat yang dikandungnya dalam merusak
atau menghidrolisis ikatan lipoprotein sehingga
minyak pada daging buah kelapa dapat dilepaskan dari
protein dan senyawa-senyawa organik lainnya.
Adapun dari penampakan fisik minyak yang
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diperoleh masih memenuhi satandar dari SNI untuk
VCO, sedangkan densitas dan kadar air masingmasing sebesar 0,878 g/mL dan 0,1712 %, yang mana
masih dalam batasan yang disyaratkan oleh SNI untuk
VCO
b. Saran
Saran pertama yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah agar uji bilangan Iod, uji bilangan
peroksida dan uji bilangan penyabunan dapat
dilakukan. Saran kedua adalah agar penelitian
berikutnya dapat menemukan ekstraktor-ekstraktor
dari bahan alam lainnya, sehingga memberikan nilai
ekonomis yang lebih tinggi.
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