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RINGKASAN 
 Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok penduduk Indonesia, dengan tingkat 
konsumsi yang mencapai lebih dari 2,5 juta ton per tahun, atau lebih dari 12 kg/orang/tahun. 
Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng digunakan dalam memasak sebagai medium 
penghantar panas, baik pada proses menumis, menggoreng dalam jumlah minyak terbatas 
(shallow atau pan frying), maupun menggoreng dengan jumlah minyak yang banyak dan bahan 
yang digoreng terendam dalam minyak. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
biskuit, dan salah satu komponen yang dibuat adalah cream. Dari bahan-bahan tersebut 
keseluruhan mengandung lemak dan minyak. Minyak goreng di PT. X tidak hanya digunakan 
sebagai bahan baku, melainkan juga sebagai salah satu bahan untuk membersihkan sisa-sisa 
cream yang ada dimesin pembuat cream. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai penambahan air dan besar rpm yang 
terbaik pada proses sentrifugasi limbah minyak goreng dari pencucian mesin pembuat cream 
sehingga menghasilkan hasil kualitas minyak goreng yang baik,. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Metode 
penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor, yaitu faktor rpm 
yang terdiri dari 2 level, dan faktor penambahan air yang terdiri dari 2 level, dimana masing-
masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Analisa data yang dilakukan meliputi perhitungan 
rendemen, Analisa kualitas produk yang meliputi uji kimia, dan perhitungan prediksi biaya 
produksi. 

Hasil penelitian ini didapatkan kombinasi yang terbaik pada proses sentrifugasi limbah 
minyak goreng, dari hasil analisa kualitas, kombinasi perlakuan terbaik yaitu pada rpm 5000 
dan penambahan air 200 %, dengan hasil analisa TPT 72,6 ppm, kadar air 0,2498 % dan FFA 
0,879%. Serta penentuan pemilihan alternatif terbaik yang dilihat  dari hasil analisa kualitas 
dengan kriteria uji yang telah terstandarisasi sesuai dengan SNI 01-3741-2002. Didapatkan 
prediksi biaya perproses produksi, yaitu biaya per liter minyak Rp 1.876,817. Sedangkan harga 
minyak goreng di pasar untuk minyak curah yaitu ± Rp 8.500.  
 
Kata kunci : Minyak Goreng, rpm, Penambahan Air, Sentrifugasi.  
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SUMMARY 
 

Cooking oil is one of the main requirement material of the Indonesian population, the 
level of consumption that reaches more than 2.5 million tons per year, or more than 12 kg / 
person / year. In the daily life of cooking oil used in cooking as a medium of heat, either in the 
process of stir frying, frying in a limited amount of oil (or shallow frying pan), or fry with a lot 
of oil and the fried ingredients submerged in oil. PT. X is a company engaged in biscuits, and 
one of the components are made is a cream. From these materials contain fats and oils overall. 
Cooking oil at PT. X is not only used as raw material, but also as one of the materials to clean 
the remnants of cream that is machined cream maker. 

This study aims to gain greater value addition of water and the best rpm in 
centrifugation process waste cooking oil from washing machines cream maker that produces 
good quality cooking oil. The research was conducted at the Laboratory of Technology of 
Agrochemicals, Department of Agro industrial Technology, Faculty of Agricultural 
Technology, UB, Malang. The research method using a Random Design Group (RAK) with two 
factors, there is factors rpm which consists of 2 levels, and additional factors which consists of 
two water levels, where each treatment was repeated three times. Data analysis performed 
included the calculation of yield, quality analysis of products which include chemical tests, and 
calculation of production cost predictions. 

The results of this study found the combination of the best in the centrifugation process 
waste cooking oil, from the analysis of quality, the best treatment combination that is at 5000 
rpm and the addition of water 200%, with 72.6 ppm of TPT analysis, water content of 0.2498% 
and 0.879 FFA %. As well as determining the best alternative choice as seen from the results of 
quality analysis with the test criteria that have been standardized according to the SNI 01-3741-
2002. Predictions of cost obtained at a production, namely the cost per liter of oil Rp 1876.817. 
While the price of cooking oil on the market for bulk oil is ± Rp 8,500. 
 
Key words: Oils, rpm, addition of water, centrifugation 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok penduduk Indonesia, 

dengan tingkat konsumsi yang mencapai lebih dari 2,5 juta ton per tahun, atau 

lebih dari 12 kg/orang/tahun (Cook, 2000). Dalam kehidupan sehari-hari minyak 

goreng digunakan dalam memasak sebagai medium penghantar panas, baik pada 

proses menumis, menggoreng dalam jumlah minyak terbatas (shallow atau pan 

frying), maupun menggoreng dengan jumlah minyak yang banyak dan bahan yang 

digoreng terendam dalam minyak. 

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang biskuit, dan salah 

satu komponen yang dibuat adalah cream. Cream yang merupakan bahan 

pelengkap makanan ringan yang diproduksi terbuat dari lemak, gula, lecithin, 

bubuk cokelat / keju, susu dan minyak goreng. Dari bahan-bahan tersebut 

keseluruhan mengandung lemak dan minyak. Minyak goreng di PT. X tidak 

hanya digunakan sebagai bahan baku, melainkan juga sebagai salah satu bahan 

untuk membersihkan sisa-sisa cream yang ada dimesin pembuat cream. 

Limbah dari minyak pencucian mesin tersebut langsung di buang ke IPAL, 

dan belum ada penelitian-penelitian yang meneliti tentang upaya pendaur ulang 

minyak tersebut agar dapat digunakan kembali. Sedangkan jumlah keluaran 

limbah perproses mencapai 80–100 Kg per-mesin dengan jumlah mesin ± 236. 

Cara awal untuk mendaur ulang minyak tersebut yaitu dengan memisahkan antara 

bahan-bahan terlarut dengan minyak itu sendiri. Salah satu metode yang dapat 

digunakan yaitu sentrifugasi dengan menggunakan mesin centrifuge. 
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Sentrifugasi merupakan salah satu metode dasar yang sangat penting 

dalam studi biologi sel maupun biologi molecular. Sentrifugasi tidak hanya dapat 

digunakan untuk memisahkan sel atau organel subselular, melainkan juga 

digunakan untuk pemisahan molecular. Prinsip sentrifugasi didasarkan atas 

fenomena bahwa partikel yang tersuspensi di dalam wadah akan mengendap ke 

dasar karena pengaruh gravitasi (Yuwono,2008).  

Faktor-faktor seperti nilai penambahan air dan besar rpm pada proses 

sentrifugasi dapat mempengaruhi hasil rendemen dan kualitas dari limbah minyak 

goreng dari pencucian mesin pembuat cream yang diharapkan dapat didaur ulang 

kembali. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai sentrifugasi dengan faktor 

nilai penambahan air dan besar rpm, dengan harapan mendapatkan hasil rendemen 

dan kualitas minyak goreng yang baik. Hal ini merupakan alasan penting perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengolahan limbah minyak goreng dari 

pencucian mesin pembuat cream agar dapat lebih bermanfaat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengetahui dan 

menentukan perlakuan terbaik pada proses pengolahan limbah cream pada 

pencucian mesin pembuat cream berbahan minyak goreng di PT.X. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

• Mendapatkan nilai penambahan air dan besar rpm yang terbaik pada 

proses sentrifugasi limbah minyak goreng dari pencucian mesin pembuat 

cream sehingga menghasilkan hasil kualitas minyak goreng yang baik. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah memberikan alternatif pilihan 

dalam pengolahan limbah minyak goreng dari pencucian mesin pembuat cream 

sehingga menjadikan peluang dalam pemanfaatan minyak goreng lebih lanjut. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Limbah 

 Limbah adalah suatu barang yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktivitas maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai 

ekonomi bahkan mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Limbah merupakan sisa 

atau hasil samping dari proses-proses produksi yang tidak digunakan dapat 

berbentuk padat, cair, gas, debu, getaran, dan kerusakan lain yang dapat 

menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola dengan baik (Purnawijayanti, 2001). 

 Berdasarkan karakteristiknya digolongkan menjadi (Kristanto, 2002): 

• Limbah cair 

Limbah cair yang berasal dari pabrik yang banyak menggunaan air 

dalam proses produksinya. Disamping itu pula ada bahan baku yang 

mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus 

dibuang. Limbah cair dari pabrik membawa sejumlah padatan dan artikel, baik 

yang larut maupun yang mengendap. Air limbah yang telah tercemar 

mempunyai ciri yang dapat diidentifikasikan secara visual dari kekeruhan, 

warna, rasa, bau yang ditimbulkan dan indikasi lainnya. 

• Limbah gas dan partikel 

Limbah gas dan partikel merupakan limbah yang paling banyak dibuang 

diudara. Limbah yang terjadi disebabkan karena berbagai hal, antara lain 

reaksi kimia, kebocoran gas, penghancuran bahan, dan lain-lain. 
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• Limbah padat 

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, 

lumpur, dan bubur yang berasal dari sisi proses pengolahan. 

 

2.2 Minyak Goreng 

Minyak goreng adalah hasil akhir (refined oils) dari sebuah proses 

pemurnian minyak nabati (golongan yang bisa dimakan) dan terdiri dari beragam 

jenis senyawa trigliserida (Susanto, 1999). Sedangkan menurut Badan 

Standarisasi Nasional (2002), minyak goreng adalah bahan pangan dengan 

komposisi utama trigliserida berasal dari bahan nabati, dengan atau tanpa 

perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses 

pemurnian. 

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang 

dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsumsi minyak goreng biasanya 

digunakan sebagai media menggoreng bahan pangan, penambah cita rasa, ataupun 

shortening yang membentuk tekstur pada pembuatan roti. Minyak goreng bukan 

hanya sebagai media transfer panas ke makanan, tetapi juga sebagai makanan. 

Selama penggorengan sebagai minyak akan teradsorbsi dan masuk ke bagian luar 

bahan yang digoreng dan mengisi ruang kosong yang semula diisi oleh air. Hasil 

penggorengan biasanya mengandung 5-40% minyak (Wijana dkk, 2005). 

 Proses dasar pembuatan minyak goreng dari minyak sawit terdiri dari dua 

tahap, yakni pemurnian dan fraksinasi (pemisahan). Proses pemurnian dilakukan 

untuk menghilangkan kotoran, air, dan asam lemak bebas pada minyak sawit 

(proses refining), dan warna (proses bleaching), serta bau (proses deodorizing) 
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yang tidak diinginkan. Minyak sawit "murni" (refined, bleached, and deodorized 

palm oil atau RBDPO) kemudian diolah lebih lanjut dengan proses fraksinasi 

untuk memisahkan fraksi cair (olein) dan fraksi padat (stearin). Fraksi olein (RBD 

Olein) inilah yang digunakan sebagai minyak goreng, sedangkan fraksi stearin 

biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan margarin dan mentega 

putih (shortening) (Cook, 2000).  

 Berdasarkan sumber bahan baku untuk memproduksinya, minyak goreng 

dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu minyak hewani dan minyak 

nabati. Kelompok pertama adalah minyak yang dihasilkan dari hewan yang secara 

awam, sering diistilahkan sebagai fat (lemak). Penggunaan minyak hewani untuk 

konsumsi langsung rumah tangga sebagai bahan pangan relatif terbatas. Biasanya 

minyak hewani sebagai bahan pangan lebih cepat bersifat tidak langsung yakni 

terikat dalam konsumsi daging.  

Kelompok kedua adalah minyak nabati, yakni dari minyak yang dihasilkan 

dari ekstrak kandungan asam lemak dari tumbuh-tumbuhan. Minyak nabati yang 

popular dikonsumsi manusia adalah hasil olahan dari ekstrak minyak yang berasal 

dari sawit, kelapa, kacang tanah, kedelai, jagung, bunga matahari dan lobak. Di 

Indonesia lebih dari 95% minyak nabati berasal dari sawit dan kelapa (Winarno, 

1999). Diikuti dengan minyak kelapa, terdapat beberapa faktor yang menjadi 

bahan pertimbangan konsumen Indonesia dalam memilih minyak goreng. Harga 

masih menjadi pertimbangan utama konsumen Indonesia, di samping faktor lain 

seperti warna dan bau tengik, kerenyahan produk hasil gorengan, mudah tidaknya 

diperoleh di pasar, merek, kandungan gizi, dan kandungan kolesterol (Cook, 

2000). 
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2.2.1 Syarat Mutu Minyak Goreng Berbasis Minyak Kelapa Sawit 

Berdasarkan rumusan yang ada dari BSN (Badan Standarisasi Nasional) 

tentang minyak goreng tentang SNI Standar Nasional Indonesia yaitu SNI 01-

3741-2002, SNI ini merupakan revisi dari SNI 01-3741-1995, menetapkan bahwa 

stadar mutu minyak goreng kelapa pada Tabel 1 (Badan Standarisasi Nasional, 

2002). 

Tabel 1. Syarat Mutu Minyak Goreng 1 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
Mutu I Mutu II 

1. Keadaan    
1.1 Bau Normal Normal 
1.2 Rasa  Normal Normal 
1.3 Warna  Putih, kuning pucat sampai kuning 
2. Kadar air % b/b maks 0,1 maks 0,3 
3. Bilangan asam mg KOH/g maks 0,6 maks 2 
4. Asam linolenat (C18:3) 

dalam komposisi asam 
lemak minyak 

% maks 2 maks 2 

5. Cemaran logam    
5.1 Timbal (Pb) mg/kg maks 0,1 maks 0,1 
5.2 Timah (Sn) mg/kg maks 40,0/250* maks 40,0/250* 
5.3 Raksa (Hg) mg/kg maks 0,05 maks 0,05 
5.4 Tembaga (Cu) mg/kg maks 0,1 maks 0,1 
6. Cemaran arsen (As) mg/kg maks 0,1 maks 0,1 
7. Minyak pelikan **  negatif negatif 
CATATAN *    Dalam kemasan kaleng  
CATATAN **   Minyak pelikan adalah minyak mineral dan tidak bisa disabunkan 
Sumber: (Badan Standarisasi Nasional, 2002). 

Sedangkan berdasarkan SNI 01-3741-1995 menetapkan bahwa stadar 

mutu minyak goreng kelapa pada Tabel 2 
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Tabel 2. Syarat Mutu Minyak Goreng 2 

No. Kriteria Uji Persyaratan 
1. Bau normal 
2. Rasa normal 
3. Warna Mudah jernih 
4. Cita Rasa Hambar 
5. Kadar air Max 0,3 % 
6. Berat jenis 0,900 g/L 
7. Asam Lemak Bebas Max 0,3 % 
8. Bilangan Peroksida Max 2 meg/Kg 
9. Bilangan Iodium 45-46 
10. Bilangan Penyabunan 196-206 
11. Titik Asap Min 200°C 
12. Indeks Bias 1,488-1,450 
13. Cemaran Logam  
 Besi Max 1,5 mg/Kg 

Timbal Max 0,1 mg/Kg
Tembaga Max 40 mg/Kg 
Seng Max 0.05 mg/Kg 
Raksa Max 0.1 mg/Kg 
Timah Max 0.1 mg/Kg 
Arsen Max 0.1 mg/Kg 

Sumber: (Badan Standarisasi Nasional, 2002). 

 

 Untuk menentukan apakah mutu minyak itu termasuk baik atau tidak 

diperlukan standar mutu. Ada beberapa faktor yang menentukan standar mutu 

yaitu: kandungan air dan kotoran dalam minyak, kandungan Asam Lemak Bebas 

(ALB), warna dan bilangan peroksida. Faktor lain yang mempengaruhi standar 

mutu adalah titik cair kandungan gliserida, refining loss, plastisitas dan 

supreadability, kejernihan kandungan logam berat dan bilangan penyabunan 

(Pasaribu, 2004). 
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2.3 Komposisi Cream  

2.3.1 Gula 

 Gula merupakan sejenis pemanis yang telah digunakan oleh manusia sejak 

2000 tahun dahulu untuk mengubah rasa dan sifat makanan dan minuman. Dalam 

kegunaannya, orang-orang yang bukan ahli sains menggunakan perkataan "gula" 

untuk bermaksud sukrosa atau sakarosa yang merupakan disakarida berhablur 

yang berwarna putih. Gula yang dibuat secara dagangan datang daripada pokok 

tebu atau pokok bit gula. Dalam senarai ramuan, mana-mana satu perkataan yang 

berakhir denga "osa" mungkin merupakan gula. Dalam istilah masakan, gula 

dikenali sebgai makanan yang memberikan rasa manis (Buckle, 1985). 

 

2.3.2 Susu Bubuk 

 Susu bubuk adalah bubuk yang dibuat dari susu kering yang solid. Susu 

bubuk mempunyai daya tahan yang lebih lama daripada susu cair dan tidak perlu 

disimpan di lemari es karena kandungan uap airnya sangat rendah (Buckle, 1985). 

 

2.3.3 Cokelat Bubuk 

Bubuk coklat tidak manis adalah produk kakao berbentuk bubuk, tanpa 

penambahan bahan pemanis, yang diperoleh dengan cara penggilingan biji coklat 

terfermentasi setelah melalui tahap penggarangan sehingga dihasilkan cacao 

massa yang kemudian dihilangkan sebagian lemaknya dengan atau tanpa 

perlakuan alkalisasi. Alkalisasi merupakan proses penambahan suatu bahan alkalis 

yang sesuai pada biji kakao atau keping biji kakao (nibs) atau bungkil kakao 
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(cocoa press cake) dengan tujuan untuk meningkatkan pH agar mencapai tingkat 

yang diinginkan (Winarno, 1998). 

 

2.3.4 Lesitin 

Lesitin (phospatidil kolin) dengan komponen utamanya kolin, adalah zat 

gizi penting yang ditemukan secara luas pada berbagai pangan dan tersedia 

sebagai suplemen. Kolin telah lama dikenal sebagai zat gizi esensial bagi 

sejumlah spesies hewan dan akhir-akhir ini terbukti esensial juga pada manusia 

(Hartoyo, 2006). 

 

2.3.5 Garam 

Garam dapur adalah sejenis mineral yang lazim dimakan manusia. 

Bentuknya kristal putih, seringkali dihasilkan dari air laut. Biasanya garam dapur 

yang tersedia secara umum adalah Natrium klorida (NaCl). Garam sangat 

diperlukan tubuh, namun bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan 

berbagai penyakit, termasuk tekanan darah tinggi. Selain itu garam juga 

digunakan untuk mengawetkan makanan dan sebagai bumbu. Untuk mencegah 

penyakit gondok, garam dapur juga sering ditambahi Iodium (Winarno, 1998). 

 

2.3.6 Vanili 

Vanili (Vanilla planifolia) adalah tanaman penghasil bubuk vanili yang 

biasa dijadikan pengharum makanan. Bubuk ini dihasilkan dari buahnya yang 

berbentuk polong. Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang-orang Indian 
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di Meksiko,Negara asal tanaman tersebut. Nama daerah dari vanili adalah panili 

atau perneli (Winarno, 1998). 

 

2.4 Sentrifugasi 

 Partikel didalam air tidak akan bergerak pada suatu tekanan gravitasi yang 

tetap. Untuk meningkatkan tingkat pergerakan dapat dilakukan dengan tekanan 

gravitasi dalam jumlah yang cukup (McCabe, 1993).  

Sentrifugasi terdiri dari dua macam perlakuan pemisahan, cairan dari 

cairan dan padatan dari cairan. Tekanan sentrifugasi terjadi secara menyeluruh 

jika material-material diputar. Besaran dari tekanan sentrifugal tergantung dari 

radius, kecepatan putaran, dan berat jenis dari material yang di sentrifugasi. 

Didalam pemidahan larutan, cairan yang lebih kental berada di dinding tabung 

dan yang ringan berada di tengah tabung. Ketebalan lapisan ditentukan dari berat 

jenis cairan. Besaran tekanan berbeda tergantung banyaknya lapisan dan 

kecepatan putaran. Bagian diantara ke dua cairan pada saat terjadi sentrifugasi di 

radius tertentu disimbolkan dengan rn, dimana tekanan hidrostatik diantara dua 

lapisan adalah sama (Fellows, 2000).  

Sedangkan menurut Shanthiang (2008) sentrifugasi adalah pemisahan 

dengan menggunakan gaya putaran atau gaya sentrifugal. Partikel dipisahkan dari 

liquid dengan adanya gaya sentrifugal pada berbagai variasi ukuran dan densitas 

campuran larutan. Peralatan sentrifugasi terdiri dari :  

a. Pengendapan sentrifugal/centrifugal settling 

- tubular : pemisahan liquid-liquid emulsion 

- disk bowl : pemisahan liquid-liquid 
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b. Filtrasi sentrifugal 

Gaya sentrifugal digunakan untuk mendapatkan perbedaan tekanan 

sehingga slurry dalam filter akan mengalir ke penyaring, pada operasi sentrifugasi 

dengan cara pengendapan, kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh : kecepatan 

sudut (ω) disamping faktor-faktor lain seperti pada perhitungan kecepatan 

sedimentasi. laju alir volumetrik umpan dipengaruhi oleh kecepatan sudut (ω), 

diameter partikel (Dp), densiti partikel dan cairan, viskositas dan diameter tabung 

centrifuge. 

 Sentrifugasi memperlihatkan kembali satu dari sejumlah proses pemisahan 

partikel-cair mekanis. Terdapat beberapa macam cara sentrifugasi untuk 

sedimentasi dan filtrasi, yang mana dapat dikerjakan secara berkelanjutan atau 

tanpa berkelanjutan. Tujuan sentrifugasi sendiri terdiri mulai dari penguraian 

cairan dan penjernihan, pemisahan partikel berdasarkan ukuran (ketebalan), 

pengeringan (penghilangan liquid) padatan, penebalan partikel, pemisahan cairan-

cairan dan ekstraksi padatan atau cairan (Anlauf,2007). 

 Menurut Hani (2009) sentrifugasi adalah metode yang digunakan dalam 

pencapaian sedimentasi dimana partikel dipisahkan dari fluida oleh gaya 

sentrifugasi yang dikenakan pada partikel. Partikel adalah solid,gas atau liquid 

dan fluida. Pemisahan dari gravitasi bisa memakan waktu yang  lama karena 

kedekatan densitas dari partikel dan fluida atau karena kesatuan gaya pada 

komponen yang bekerja bersamaan seperti emulsi. Prinsip-prinsip dari 

sentrifugasi adalah :  

• Pemisahan sentrifugal menggunakan prinsip dimana objek diputar secara 

horizontal pada jarak radial dari titik dimana titik tersebut dikenakan gaya. 
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• Objek yang diputar secara horizontal dan konstan merubah arah dan 

percepatan walaupun kecepatan rotasi konstan. 

• Gaya sentrifugal ini bekerja menuju pusat dari rotasi. 

• Apabila objek berotasi di dalam kontainer silinder yang berisi campuran 

fluida dan solid dan gaya yang berlawanan di sebut gaya sentrifugasi yang 

mengarah ke luar dinding kontainer. 

• Gaya ini menyebabkan pencapaian atau sedimentasi dari partikel melewati 

lapisan dari liquid atau filtrasi liquid dan mengendap menjadi sebuah 

lapisan (cake) yang menempel di dinding. 

 

 Proses yang optimum dibutuhkan untuk proses pemisahan partikel dengan 

menggunakan sentrifuse agar dapat menjamin kualitas suatu produk agar tetap 

kompetitif. Metodologi yang mendukung dalam pengoptimalan proses pemisahan 

menggunakan sentrifuse dapat diarahkan pada suatu proses pemisahan dengan 

tujuan dan alternatif tertentu, pengkondisian proses perancangan dan 

pengoperasian (Agena,1997). 

 

2.5 Fraksinasi 

Fractionation process merupakan proses pemisahan fraksi cair (olein) dan 

fraksi padat (Stearine) dari RBDPO. Proses ini didasarkan pada trigliserida yang 

terdapat pada RBDPO yang memiliki titik beku yang berbeda. Pada temperatur 

tertentu trigliserida dengan titik beku yang lebih tinggi akan membentuk kristal, 

sehingga dapat dipisahkan fraksi padat dan fraksi cairnya. Kedua fraksi tersebut 
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dapat dipisahkan dengan penyaringan. Terdapat dua operasi mendasar dalam 

fractination process yaitu proses kristalisasi dan proses filtrasi (Sulaswatty, 1996). 

 

2.6 Total Padatan Terlarut (TPT) 

 Zat padat tersuspensi (Total Suspended Solid) adalah semua zat padat 

(pasir, lumpur, dan tanah liat) atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan 

dapat berupa komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, 

fungi, ataupun komponen mati (abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel 

anorganik. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi 

kimia yang heterogen, dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang 

paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu 

perairan (Tarigan, 2003). 

 Total dissolved solids (TDS) adalah suatu cara untuk menentukan garam-

garam anorganik dan sejumlah material organic yang terdapat pada suatu larutan 

air (cairan). Unsure-unsur pokok yang biasa terkandung adalah kalsium, 

magnesium, sodium, dan potassium kation dan karbonat, hidrogenkarbonat, 

klorida, sulfat, dan nitrat anion (Gorchev, 2003). 

 

2.7 Kadar air 

 Minyak yang masih mengandung kadar air 0,6-1,0 % perlu dikeringkan 

agar air tersebut tidak lagi berfungsi sebagai bahan pereaksi dalam reaksi 

hidrolisis. Maka untuk menghilangkan air tersebut perlu dilakukan pengeringan 

khusus. Pengeringan ini dapat dilakukan dalam ruangan hampa 

(Mangoensoekarjo, 2003) 
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 Keberadaan air didalam tangki timbun merupakan penyebab utama 

kerusakaan minyak, air akan berada di bagian bawah. Keberadaanya dapat 

menyebabkan minyak mengalami hidrolisis sehingga tengik. Disamping itu air 

juga merupakan sumber kontaminasi mikrobiologis. Oleh karena itu air harus 

diuapkan, dimana air dapat menguap jika dipanaskan pada suhu 105˚C. 

Pemanasan itu dilakukan untuk mengurangi pertambahan asam lemak bebas pada 

minyak dengan proses hidrolisa (Winarno, 1998) 

 

2.8 Asam Lemak Bebas (FFA) 

 Asam lemak bebas (FFA) perlu dikurangi kadarnya karena akan 

berpengaruh terhadap rasa dari minyak goreng yang menyebabkan serik di 

tenggorokan, selain itu kadar FFA yang baik dikonsumsi telah ditetapkan oleh 

Badan Standarisasi Nasional (Sudarto, 2003). 

 Bahan pangan berlemak dengan kadar air dan kelembaban udara tertentu, 

merupakan medium yang baik bagi pertumbuhan jamur. Jamur tersebut 

mengeluarkan enzim, misalnya enzim lipo clastic dapat meguraikan trigliserida 

menjadi asam lemak bebas dan gliserol.  

Dalam reaksi hidrolisa, minyak atau lemak akan diubah menjadi 

bermacam-macam asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisa yang dapat 

mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak ini terjadi karena adanya kandungan 

air dalam minyak atau lemak, yang pada akhirnya menyebabkan ketengikan 

dengan perubahan rasa dan bau pada minyak tersebut.  (Laitupa, 2001) 
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2.9 Rancangan Acak Kelompok 

 Rancangan Acak Kelompok adalah suatu rancangan acak yang dilakukan 

dengan melakukan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang 

dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak didalam 

masing-masing kelompok (Setiawan, 2009). 

 Rancangan Acak Kelompok merupakan rancangan untuk percobaan 

lapang yang paling sederhana. Di lapangan umumnya sulit untuk mendapatkan 

kondisi yang benar-benar homogen, sehingga jika percobaan dilakukan menurut 

RAL dapat dipastikan akan diperoleh galat yang besar. Ini berarti pengaruh 

perlakuan akan sulit untuk nyata atau menonjol. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan galat yang lebih kecil perlu dilakukan upaya pengendalian 

homogenitas pada lokal-lokal tertentu (lokal kontrol). Pada RAK ini, lokal kontrol 

merupakan pengelompokan perlakuan secara lengkap pada kelompok-kelompok, 

blok-blok, atau lokal-lokal. Kelompok-kelompok ini dapat berupa areal-areal 

lahan yang mana masing-masing areal ini dicirikan oleh sifat khas yang nisbi 

homogeny, misalnya tingkat kesuburan tanah yang nisbi sama (Hanafiah, 2005). 

 Rancangan Acak Kelompok biasanya diterapkan pada percobaan yang 

dilakukan pada lingkungan tidak homogen (heterogen), misalnya percobaan-

percobaan yang dilaksanakan di lapangan, dimana terdapat 1 sumber keragaman 

diluar faktor penelitian. Dalam percobaan RAK setiap unit percobaan ditempatkan 

secara acak pada setiap kelompok (Bambang, 2008). 

 Keuntungan menggunakan RAK yaitu lebih efisien dan lebih akurat 

daripada RAL, dimana pengelompokan yang efektif akan menurunkan jumlah 

kuadrat galat sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan atau bisa mengurangi 
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jumlah ulangan. Lebih fleksibel yaitu tidak semua kelompok memerlukan satuan 

percobaan yang sama. Serta penarikan kesimpulan lebih luas, karena kita bisa juga 

melihat perbedaan diantara kelompok (Setiawan, 2009). 

 Sedangkan kerugian dalam penggunaan RAK yaitu memerlukan asumsi 

tambahan untuk beberapa uji hipotesis, peningkatan ketepatan pengelompokan 

akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam 

kelompok, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat, 

sehingga sensitifitasnya akan menurun terutama apabila jumlah perlakuannya 

sedikit atau keragaman dalam satuan percobaan kecil (homogen), memerlukan 

pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya 

pengelompokan, dan jika ada data yang hilang memerlukan perhitungan yang 

lebih rumit (Setiawan, 2009). 

 

2.10 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian ini menggunakan penelitian pendahuluan sebagai dasar 

penentuan faktor-faktor yang digunakan sebagai rancangan percobaan, dengan 

menentukan 2 faktor yaitu RPM (R) dan Penambahan Air (A) dan 2 level yaitu R1 

= 4000, R2 = 5000, A1 = 100 %, A2 = 200 %. Kombinasi antar perlakuan yaitu :  

R1A1 = rpm 4000 dengan penambahan air 100 % 

R1A2 = rpm 4000 dengan penambahan air 200 % 

R2A1 = rpm M 5000 dengan penambahan air 100 % 

R2A2 = rpm 5000 dengan penambahan air 200 % 

Adapun data hasil penelitian pendahuluan yaitu dengan masing – masing  

perlakuan menggunakan 50 ml limbah minyak, pada proses homogenisasi 
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menggunakan rpm sebesar 400, selama 10 menit pada perlakuan yang 

menggunakan faktor penambahan air 100 %, sedangkan 15 menit pada perlakuan 

yang menggunakan faktor penambahan air 200 %. 

Pada proses sentrifugasi waktu yang dicoba yaitu 5 menit dan 10 menit, 

untuk perlakuan dengan rpm 5000 waktunya yaitu 5 menit, sedangkan dengan 

RPM 4000 waktunya yaitu 10 menit. Dari hasil proses sentrifugasi didapatkan 

hasil minyak jernih tiap perlakuan 

 R1A1 = 40 ml, R2A1 = 45 ml, R1A2 = 45 ml, R2A2 = 47 ml. 

Dari hasil penelitian pendahuluan diatas maka dapat dijadikan dasar pada 

penelitian selanjutnya, yang terdapat pada penentuan rancangan percobaan. 

 

2.11 Hipotesis 

• Diduga penambahan air dan perbedaan rpm pada proses sentrifugasi dapat 

mempengaruhi hasil pemurnian minyak. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2010 di 

Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan untuk sentrifugasi limbah cream adalah 

Sentrifuge dengan kecepatan putar maksimal ±6000 rpm, beaker glass, gelas ukur, 

pipet, tabung reaksi, alat pengaduk, lemari es dan stirrer. 

 Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk analisa adalah beaker glass, 

pipet volume, erlenmeyer, buret, timbangan analitik, dan labu ukur. 

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah cream pada 

pencucian mesin pembuat cream berbahan minyak goreng yang berasal dari PT.X 

dan air. 

  

3.3 Batasan Masalah 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Bahan baku yang digunakan yaitu limbah cream pada pencucian mesin 

pembuat cream berbahan minyak goreng yang berasal dari PT.Garuda Food 

Putra Putri Jaya. 
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2. Analisis kualitas yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari TPT (Total 

Padatan Terlarut), kadar air, dan FFA (Free Fatty Acid). 

3.  Tidak menghitung biaya pada penelitian ini.  

4. Perhitungan prediksi produksi dalam jumlah yang lebih besar, meliputi 

perhitungan utilitas yaitu penggunaan listrik dan air, serta konversi antara 

harga minyak goreng di pasar dengan minyak goreng yang dihasilkan dari 

penelitian ini. 

 

3.4 Tahapan Penelitian  

 Prosedur penelitian tentang sentrifugasi limbah cream pada pencucian 

mesin pembuat cream berbahan minyak goreng terdiri dari beberapa tahapan. Alur 

kerja pelaksanaan penelitian tercantum pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir tahapan penelitian 

Identifikasi masalah

Analisa data : 
1. Perhitungan rendemen 
2. Analisa kimia 
3. Perhitungan prediksi biaya produksi dengan skala yang lebih besar 

Kesimpulan 

Pelaksanaan penelitian 

Penentuan rancangan percobaan  

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Pemilihan alternatif terbaik 

Penelitian Pendahuluan
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3.4.1 Studi Literatur 

 Pengumpulan informasi yang lebih mendetail, sebanyak mungkin melalui 

berbagai macam sumber seperti: buku-buku, dan jurnal denan materi tentang 

sentrifugasi, karakteristik limbah,karakteristik minyak goreng, macam-macam 

pengujian, Rancang Acak Kelompok. 

 

3.4.2 Identifikasi Masalah 

 Pada proses pemisahan antara minyak goreng dan bahan terlarut lainnya 

pada limbah pencucian mesin pembuat cream, terdapat beberapa metode. Salah 

satunya yaitu dengan cara penghomogenisasian limbah minyak tersebut, 

kemudian mensentrifugasi dengan menggunakan alat sentrifuge. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk menentukan berapa air yang perlu ditambahkan dalam 

proses homogenisasi, serta dalam rpm berapa, limbah tersebut dapat menghasilkan 

minyak jernih yang maksimal. 

 

3.4.3 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian ini menggunakan penelitian pendahuluan sebagai dasar 

penentuan faktor-faktor yang digunakan sebagai rancangan percobaan, dengan 

menentukan 2 faktor yaitu RPM (R) dan Penambahan Air (A) dan 2 level yaitu R1 

= 4000, R2 = 5000, A1 = 100 %, A2 = 200 %. Kombinasi antar perlakuan yaitu :  

R1A1 = rpm 4000 dengan penambahan air 100 % 

R1A2 = rpm 4000 dengan penambahan air 200 % 

R2A1 = rpm M 5000 dengan penambahan air 100 % 

R2A2 = rpm 5000 dengan penambahan air 200 % 
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Adapun data hasil penelitian pendahuluan yaitu dengan masing – masing  

perlakuan menggunakan 50 ml limbah minyak, pada proses homogenisasi 

menggunakan rpm sebesar 400, selama 10 menit pada perlakuan yang 

menggunakan faktor penambahan air 100 %, sedangkan 15 menit pada perlakuan 

yang menggunakan faktor penambahan air 200 %. 

Pada proses sentrifugasi waktu yang dicoba yaitu 5 menit dan 10 menit, 

untuk perlakuan dengan rpm 5000 waktunya yaitu 5 menit, sedangkan dengan 

RPM 4000 waktunya yaitu 10 menit. Dari hasil proses sentrifugasi didapatkan 

hasil minyak jernih tiap perlakuan 

 R1A1 = 40 ml, R2A1 = 45 ml, R1A2 = 45 ml, R2A2 = 47 ml. 

Dari hasil penelitian pendahuluan diatas maka dapat dijadikan dasar pada 

penelitian selanjutnya, yang terdapat pada penentuan rancangan percobaan. 

 

3.4.4 Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan yang akan digunakan yaitu Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 2 faktor, yaitu faktor rpm yang terdiri dari 2 level, dan 

faktor penambahan air yang terdiri dari 2 level, dimana masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak tiga kali. Faktor-faktor percobaan penelitian ini yaitu: 

1. Faktor : Kecepatan Putaran (rpm) (R) 

• R1 = 4000 

• R2 = 5000 

2. Faktor : Penambahan air (A) 

• A1 = 100 % 

• A2 = 200% 

 



23 
 

Kombinasi antar perlakuan adalah : 

R1A1 = rpm 4000 dengan penambahan air 100 % 

R1A2 = rpm 4000 dengan penambahan air 200 % 

R2A1 = rpm 5000 dengan penambahan air 100 % 

R2A2 = rpm 5000 dengan penambahan air 200 % 

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain homogenisasi, 

sentrifugasi dan fraksinasi. 

3.5.1 Homogenisasi limbah minyak 

 Homogenisasi limbah minyak menggunakan stirer dengan menambahkan 

air sebagai medianya, yang berfungsi untuk mencampur bahan yang larut dalam 

air. Penghomogenisasian limbah minyak ini adalah : 

1. Limbah minyak dianalisis total padatan terlarut dan berat jenisnya terlebih 

dahulu. 

2. Dilakukan pengukuran sebanyak 125 ml. 

3. Ditambahkan air sesuai dengan faktor yang telah ditentukan. 

4. Selanjutnya dihomogenkan menggunakan stirer selama 15 menit dengan 

700 rpm. 
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Diagram alir proses homogenisasi pada penelitian ini disajikan pada 

Gambar 2 dan 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Diagram Alir Proses Homogenisasi Limbah Minyak untuk  
                    Perlakuan dengan penambahan air 100% (A1). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Homogenisasi Limbah Minyak untuk  
                    perlakuan dengan penambahan air 200% (A2). 

 

3.5.2 Pemisahan larutan (Sentrifugasi) 

 Pemisahan larutan (sentrifugasi) dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Larutan minyak homogen dimasukkan kedalam tabung khusus (tabung 

sentifugasi). 

Limbah minyak 
(125ml)  

Larutan A1 

Analisa : 
• TPT 
• Kadar Air 
• FFA 

Air 
A1 

(125 ml) 

Homogenisasi 
(Stirrer, 700 rpm, 15 menit) 

Larutan A1 homogen 

Limbah minyak 
(125ml)  

Larutan A2 

Analisa : 
• TPT 
• Kadar Air 
• FFA

Air 
A2 

(250 ml) 

Homogenisasi 
(Stirrer, 700 rpm, 15 menit) 

Larutan A2 homogen 
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2. Kemudian disentrifugasi menggunakan mesin sentrifugal selama 5 menit 

dengan rpm sesuai dengan faktor yang telah ditentukan. 

3. Selanjutnya dipisahkan antara minyak dengan air. 

 

Diagram alir proses pemisahan larutan (sentrifugasi) disajikan pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Proses Pemisahan Larutan (Sentrifugasi). 

 

3.5.3 Fraksinasi Minyak 

 Proses fraksinasi minyak dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Minyak yang telah melalui proses sentrifugasi didiamkan pada suhu 10⁰C 

selama 60 menit 

2. Kemudian didiamkan sampai uap dinginnya hilang 

3. Selanjutnya dipisahkan antara cairan dan padatan 

4. Lalu dilakukan analisa total padatan terlarut akhir, kadar air dan FFA 

(Free Fatty Acid). 

 

 

 

Larutan minyak homogen 

Sentrifugasi 
 (sentrifuge, 5 menit)  

(rpm = 4000 rpm (R1) dan 5000 rpm(R2)) 

Pemisahan minyak  

Minyak Kasar 
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Diagram alir proses Fraksinasi larutan pada penelitian ini disajikan pada 

Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Proses Fraksinasi Minyak. 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Perhitungan Rendemen 

 Angka rendemen yang digunakan untuk menghitung hasil minyak adalah 

hasil minyak yang telah di sentrifugasi dan telah dipisahkan dengan larutan lain 

(air) dengan l yang disebut rendemen nyata. Perhitungan rendemen nyata yang 

diperoleh dilakukan dengan rumus (Ginting, 2004) : 

Rendemen nyata
Bobot minyak 

Bobot limbah minyak x 100% 

 

3.6.2 Analisis Kualitas Produk 

- Uji kimia  

 Pengujian terhadap kimia minyak bertujuan untuk mengetahui kualitas 

minyak secara kuantitatif. Uji kimia yang dilakukan meliputi Total Padatan 

Terlarut (TPT), kadar air dan FFA (Free Fatty Acid) yang terdapat dalam minyak. 

Berdasarkan tahap analisa data, diperoleh hasil perhitungan kebutuhan maupun 

hasil penyajian grafik SPSS yang dapat dianalisa lebih lanjut tentang pengaruh, 

Minyak Kasar 

Pemisahan padatan 

Fraksinasi 
(Lemari Es, 10⁰C, 60 Menit)

Minyak  
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penyebab, alasan ataupun dugaan-dugaan yang ditunjang dengan literatur. Data 

hasil pengamatan pengujian kimia dianalisa dengan analisa ragam (ANOVA) 

selang kepercayaan 95%. Jika analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata pada 

faktor-faktor perlakuan maka dilanjutkan dengan uji BNT 

 

3.6.3 Perhitungan Prediksi Biaya Produksi 

1. Kebutuhan Bahan Baku  

Perhitungan kebutuhan bahan baku meliputi kebutuhan bahan baku 

utama yaitu menghitung biaya pengiriman saja, dan bahan baku pembantu 

yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya. 

 

2. Kebutuhan Utilitas 

 Kebutuhan utilitas meliputi kebutuhan bahan baku dan bahan 

pembantu, penentuan mesin dan peralatan, kebutuhan air, dan listrik. 

Kebutuhan air dihitung dengan cara menakar seluruh pemakaian air pada 

saat proses produksi, kemudian dikalikan dengan tarif perusahaan air 

minum yang sudah ada. Kebutuhan listrik dihitung dengan mengalikan 

daya listrik pada alat dan waktu yang dibutuhkan pada saat proses 

produksi, sehingga didapatkan utilitas listrik dalam satuan KWH. 

Kemudian dikalikan dengan tarif listrik sesuai dengan tarif yang telah 

ditentukan oleh PLN. 
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3.7 Pemilihan Alternatif Terbaik 

 Penentuan pemilihan alternatif yang terbaik untuk semua perlakuan 

dilakukan berdasarkan hasil uji kimia kemudian dibandingkan dengan Standar 

Nasional Indonesia untuk minyak goreng yang berlaku saat ini. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Bahan Baku 

 Pada penelitian pendahuluan dilakukan analisa karakteristik bahan baku 

awal yaitu kandungan dari limbah dan analisa penambahan air pada proses 

homogenisasi. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah 

krim pada pencucian mesin pembuat krim berbahan minyak goreng yang berasal 

dari PT.X dan air. Karakteristik bahan baku pengolahan limbah ini dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik Bahan Baku Limbah Krim pada Pencucian Mesin 
Pembuat Krim Berbahan Minyak Goreng 

Parameter Nilai
FFA 8,491 % 
Berat Jenis 1,0138 g/ml 
TPT 400 ppm 
Kadar Air 1,2999 % 

 
  

Berdasarkan data diatas, FFA dari limbah sebesar 8,491 %, Berat Jenis 

sebesar 1,0138 g/ml, Total padatan terlarut sebesar 400 ppm, dan Kadar air 

sebesar 1,2999 %. Limbah krim pada pencucian mesin pembuat krim berbahan 

minyak goreng berwujud cairan layaknya minyak goreng, hanya saja tercampur 

dengan krim. Sedangkan perbandingan penambahan air pada proses homogenisasi 

yaitu sebesar 100 % dan 200 %. 
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4.2. Proses Pengolahan 

4.2.1. Proses Homogenisasi 

Homogenisasi adalah operasi ganda penurunan droplet (ukuran partikel) 

dari fase terdispersi dan sekaligus mendistribusikannya secara uniform ke dalam 

fase kontinu. Jika fase terdispersi ini adalah likuid, maka yang diperoleh adalah 

emulsi setelah homogenisasi, dan jika solid yang dihasilkan adalah suspensi. 

Untuk menghomogenisasi suatu campuran , maka campuran tersebut haruslah 

mempunyai konsistensi yang mudah untuk diperlakukan seperti fluida, karena 

homogeniser umumnya dilengkapi dengan pompa (Wirakartakusumah, 1992). 

Homogenisasi bertujuan untuk menghomogenkan larutan agar tercampur 

dengan baik. Pada penelitian ini homogenisasi dilakukan pada keempat perlakuan, 

dengan menggunakan stirrer. Stirrer adalah alat pengaduk beberapa cairan 

didalam sebuah bejana (cuvet). Prinsip kerja stirrer ini menggunakan sebuah 

batang berputar yang berfungsi untuk mengaduk cairan, perputaran batang 

tersebut digerakan oleh sebuah motor DC dengan kecepatan putaran konstan 

(Wirakartakusumah, 1992).  Keempat perlakuan tersebut hanya berbeda dari segi 

volume limbah dan volume penambahan air sesuai dengan perlakuan yang telah 

ditetapkan.  

Pada penelitian tersebut proses homogenisasi ditambahkan air dengan 

perbandingan 100% dan 200%, menggunakan Stirrer selama 15 menit dengan 

kecepatan 700 rpm. Hasil rerata proses homogenisasi dari keempat perlakuan ini 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil Rerata Proses Homogenisasi 

rpm Penambahan Air
Volume Awal 

(Limbah) 
(ml) 

Volume Akhir 
(Limbah + Air) 

(ml) 
4000 100 % 125 250 
4000 200 % 125 375 
5000 100 % 125 250 
5000 200 % 125 375 

 

Air digunakan sebagai alat pemisah  karena selain berat jenisnya yang 

lebih tinggi dari minyak juga karena bisa melarutkan bahan-bahan pada limbah 

seperti gula, coklat, dan susu, sehingga padatan-padatan pada limbah akan larut 

dalam air sedangkan minyak tetap terpisah. Kondisi tersebut akan mempermudah 

pada saat proses sentrifugasi yang mana proses tersebut dapat memisahkan suatu 

larutan dengan prinsip perbedaan berat jenis (yang berpengaruh pada gaya 

gravitasi). Hal ini sesuai dengan pernyataan Hani (2009) bahwa Sentrifugasi 

adalah metode yang digunakan dalam pencapaian sedimentasi dimana partikel 

dipisahkan dari fluida oleh gaya sentrifugasi yang dikenakan pada partikel. 

Pemisahan sentrifugal menggunakan prinsip dimana objek diputar secara 

horizontal pada jarak radial dari titik dimana titik tersebut dikenakan gaya. 

 

4.2.2. Proses Pemisahan (Sentrifugasi) 

Sentrifugasi adalah pemisahan dengan menggunakan gaya putaran atau 

gaya sentrifugal. Partikel dipisahkan dari liquid dengan adanya gaya sentrifugal 

pada berbagai variasi ukuran dan densitas campuran larutan (Shanthiang, 2008). 

Tahapan proses sentrifugasi limbah meliputi pengukuran bahan baku 

utama, pengukuran air, kemudian campuran tersebut dihomogenisasi dengan 

menggunakan mesin stirrer sesuai dengan diagram alir proses yang terdapat pada 
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Gambar 2 dan 3, lalu di sentrifugasi atau dilakukan pemisahan larutan dengan 

menggunakan mesin centrifuge sesuai dengan diagram alir proses yang tercantum 

pada Gambar 4. Menurut Firmansyah (2008) prinsip Kerja Centrifuge adalah 

berdasarkan gaya sentrifugal yang ditimbulkan apabila suatu benda diputar dari 

suatu titik. Apabila mendapat supply listrik semakin tinggi kecepatan putaran 

motor, semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan.  

Selanjutnya minyak yang telah melalui tahap sentrifugasi dipisahkan 

antara wujud cairan dengan padatannya menggunakan pipet dan kertas saring. 

Pemakaian pipet difungsikan agar proses pemisahan lebih cepat dan sisa larutan 

yang terlalu sulit untuk dipipet kemudian disaring menggunakan kertas saring 

sampai terpisah seluruhnya, lalu hasil pemipetan dan penyaringan dicampur untuk 

mendapatkan minyak kasar. Hasil tersebut lalu diukur jumlah cairan (minyak) 

yang didapat dari setiap perlakuan. Sedangkan Neraca massa proses sentrifugasi 

disajikan pada Lampiran 1.   

Hasil rerata proses pemisahan keempat perlakuan ini dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Rerata Proses Pemisahan (Sentrifugasi) 

rpm Penambahan 
Air 

Volume Awal 
(Limbah + Air)

(ml) 

Air + padatan
(ml) 

Volume Akhir 
(Minyak Kasar) 

(ml) 
4000 100 % 250  147 103  
4000 200 % 375  270 105  
5000 100 % 250  144 106  
5000 200 % 375  268 107  

   

 Lamanya proses pemisahan larutan diatas yaitu 5 menit, tidak ada 

perbedaan antara perlakuan satu dengan lainnya. Dan dari hasil sentrifugasi dapat 

dilihat bahwa pada perlakuan dengan menggunakan 4000 rpm dan penambahan 
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air 100 % dihasilkan volume minyak kasar 103 ml, sedangkan perlakuan 5000 

rpm dan penambahan air 200 %, menghasilkan volume akhir yaitu 107 ml. pada 

perlakuan menggunakan putaran 4000 rpm dan penambahan air 200 % dihasilkan 

volume akhir 105 ml, sedangkan putaran 5000 rpm dan penambahan air 100 % 

didapatkan volume akhir 106 ml. Volume akhir pada tiap perlakuan berjumlah 

relatif sama, hal ini dapat dianalisa bahwa jumlah kadar minyak pada sampel 

limbah krim yang diteliti memang telah cukup homogen, sehingga meski diproses 

dengan perlakuan dan media (air) dengan jumlah berbeda maka hasil akhir 

minyak seharusnya tidak akan berbeda.  

Tetapi tetap ada perbedaan, karena semakin cepat putaran yang terjadi 

maka padatan akan semakin terpisah dengan minyak dan fungsi penambahan air, 

agar padatan dapat tercampur dalam air dan terpisah sempurna dengan minyak. 

Oleh karena itu perlakuan ke 4 yaitu dengan rpm 5000 dan penambahan air 200% 

volume akhir minyak kasar paling banyak yaitu 107 ml. 

 Pada proses sentrifugasi ini limbah yang mula-mula bercampur antara 

padatan, air dan minyak, setelah mengalami proses sentrifugasi akan memisah. 

Dengan urutan minyak berada diatas, air ditengah dan padatan berada dibawah, 

hal ini disebabkan karena adanya perbedaan berat jenis antara minyak, air, dan 

padatan. Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat 

dengan massa jenis air murni. Air murni bermassa jenis 1 g/cm³ atau 1000 kg/m³. 

Berat jenis tidak mempunyai satuan atau dimensi (Setiadi, 2006).  
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Gambar hasil pemisahan limbah dapat dilihat pada Gambar 6 

 

Pada proses sentrifugasi terdapat gaya sentrifugal dimana Gaya sentrifugal 

digunakan untuk mendapatkan perbedaan tekanan sehingga slurry dalam filter 

akan mengalir ke penyaring, pada operasi sentrifugasi dengan cara pengendapan.  

(Anlauf,2007). 

 

4.2.3. Fraksinasi 

Fraksinasi bertujuan untuk memisahkan fraksi padat dan fraksi cair, pada 

penelitian ini fraksinasi dilakukan untuk memisahkan minyak goreng dengan 

lemak. Menurut Setiadi (2006) proses fraksinasi merupakan proses untuk 

memisahkan minyak ke dalam dua fraksi yaitu fraksi liquid yang disebut dengan 

olein dan fraksi padat yang dinamakan stearin. 

Dalam penelitian diperoleh hasil fraksinasi dari keempat perlakuan yang 

disajikan pada Tabel.6. 
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Tabel 6. Hasil Fraksinasi Minyak Goreng 

rpm Penambahan 
Air 

Volume Awal  
(ml) 

Volume 
Akhir (ml) 

4000 100 % 103 101  
4000 200 % 105 103  
5000 100 % 106 104  
5000 200 % 107 105  

 

Proses fraksinasi ini dilakukan dengan cara mendinginkan minyak pada 

suhu 10⁰C dengan lama waktu 60 menit, kemudian setelah padatan dan cairan 

terpisah, minyak di saring kembali. Dari keempat perlakuan didapatkan volume 

akhir yang tidak berbeda selisihnya yaitu 2 ml.  

Dengan uraian pada 4000 rpm dan penambahan air 100 % didapatkan 

volume akhir 101 ml, pada 4000 rpm dan penambahan air 200 % volume akhir 

103 ml, sedangkan dengan 5000 rpm dan penambahan air 100 % volume akhir 

104 ml, dan pada perlakuan keempat dengan menggunakan 5000 rpm dan 

penambahan air 200 % didapatkan volume akhir yaitu 105 ml.  Dari hasil diatas 

dapat disimpulkan bahwa proses fraksinasi tergolong baik, karena terdapat 

perbedaan yang signifikan pada keempat perlakuan, dimana tiap perlakuan lemak 

yang mengendap yaitu 2 ml, dan menjadikan minyak lebih jernih. 

 

4.3. Rendemen Minyak 

 Rendemen yang dimaksud pada penelitian ini yaitu berapa banyak larutan 

minyak yang diperoleh dari sejumlah sampel awal pada proses. Sebagai 

kelengkapan data untuk perhitungan rendemen, telah dilakukan perhitungan pada 

volume awal sampel dan volume akhir sampel.  Volume awal yaitu volume 

sampel yang digunakan. Sampel yang dimaksud dalam pernyataan diatas adalah 

limbah minyak. Volume akhir adalah hasil pemisahan antara padatan dan cairan 
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minyak setelah proses sentrifugasi yang kemudian melalui proses fraksinasi yang 

disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Rerata Rendemen Minyak Goreng 

rpm Penambahan 
Air 

Volume Awal  
(ml) 

Volume 
Akhir (ml) 

Rendemen 
(%) 

4000 100 % 125  101  80,8 
4000 200 % 125  103  82,4  
5000 100 % 125  104  83,2 
5000 200 % 125  105  84  

 

 Dari perhitungan rendemen didapatkan hasil rendemen terkecil yaitu pada 

perlakuan dengan rpm 4000 dan penambahan air 100% sebesar 80,8 % dan 

didapatkan hasil rendemen terbesar yaitu pada perlakuan dengan rpm 5000 dan 

penambahan air 200 % yatiu sebesar 84 %. Hal tersebut dapat terjadi karena 

perbedaan putaran dan penambahan air mempengaruhi terpisahnya padatan 

dengan cairan yang ada pada saat proses sentrifugasi maupun proses fraksinasi. 

 Pada proses pemisahan antara minyak kasar dengan padatan dan air 

metode yang digunakan masih sederhana yaitu menggunakan pipet dan kertas 

saring sehingga pemisahan yang terjadi belum sempurna, karena terkadang 

minyak masih tercampur dengan sedikit padatan. Maka hasil rendemennya pun 

masi belum sempurna tetapi sudah tergolong baik. 

 

4.4. Kualitas Produk 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari minyak goreng 

setelah dilakukan pemisahan. Meliputi uji kadar total padatan terlarut (TPT), uji 

kadar air, dan uji Asam lemak bebas (FFA). 
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4.4.1. Kadar TPT Minyak 

 Total padatan terlarut merupakan salah satu kriteria yang harus diuji, 

karena kadar TPT mempengaruhi kualitas dari minyak goreng. Hasil pengujian 

kadar TPT minyak dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Hasil Pengujian Kadar TPT Minyak. 

rpm Penambahan Air TPT (ppm) 
4000 100 % 73,2 
4000 200 % 73,0 
5000 100 % 72,8 
5000 200 % 72,6 

  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada perlakuan pertama dan kedua 

dengan rpm 4000, hasil TPT yang didapat yaitu 73,2 ppm, dan 73,0 ppm 

sedangkan pada perlakuan ketiga dan keempat dengan rpm 5000, hasil TPT yang 

didapat yaitu 72,8 ppm dan 72,6 ppm. dari keempat perlakuan pada penelitian ini 

nilai TPT tidak terpaut jauh hal ini disebabkan karena perbedaan antara perlakuan 

1 dengan yang lain memiliki kejernihan yang sama, hanya saja masi ada bulir-

bulir padatan dan lemak yang tercampur dengan minyak sehingga masik terdapat 

padatan terlarut. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa ada perbedaan yang 

nyata dengan kecepatan putar yang tinggi,dan larutan minyak yang telah homogen 

dapat memisah secara sempurna tetapi karena pada proses pemisahan yang kurang 

baik dapat menghasilkan hasil yang kurang maksimal. 

Hasil uji anova menunjukkan bahwa rpm dan Penambahan Air 

memberikan pengaruh yang nyata (p<0,05). Uji lanjut dengan BNT menunjukkan 

bahwa perbedaan nyata pada perlakuan rpm 4000 dengan penambahan air 100 %, 

rpm 4000 dengan penambahan air 200 %, rpm 5000 dengan penambahan air 100 

%, dan rpm 5000 dengan penambahan air 200 % (Lampiran 2). 
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Grafik nilai penurunan TPT minyak dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik Nilai Penurunan TPT Minyak 

 

 Dari grafik diatas dapat dilihat pada perlakuan rpm 4000 didapatkan TPT 

73,2 ppm dan 73,0, sedangkan pada perlakuan rpm 5000 didapatkan TPT yang 

lebih baik yaitu 72,8 ppm dan 72,6 ppm. Hal tersebut terjadi karena adanya 

perbedaan kecepatan putaran pada ke dua perlakuan diatas. Terbukti dari 

perlakuan diatas, semakin cepat putaran akan menghasilkan TPT minyak yang 

semakin sedikit,. Penambahan air juga berpengaruh pada pemisahan TPT, 

semakin banyak penambahan air maka padatan yang terlarut pada minyak juga 

semakin sedikit, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan berat jenis antara 

minyak dan air. 

 

4.4.2. Kadar Air 

Analisa terhadap kadar air ini dilakukan untuk mengetahui kandungan air 

dalam minyak goreng, jika terlalu besar kandungan airnya maka akan 
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mempercepat proses hidrolisa pada minyak. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Pengujian Kadar Air Pada Minyak 
rpm Penambahan Air Kadar Air (%) 
4000 100 % 0,3499 
4000 200 % 0,2500 
5000 100 % 0,3000 
5000 200 % 0,2498 

  

Hasil uji kadar air diperoleh hasil 0,3499 % pada perlakuan pertama, 

0,2500 pada perlakuan kedua, 0,3000 pada perlakuan ketiga, dan 0,2498 pada 

perlakuan keempat. Dari keempat perlakuan hanya satu perlakuan yang tidak 

memenuhi SNI 01-3741-2002 yaitu perlakuan ketiga, sedangkan perlakuan yang 

lain masih memenuhi standar yaitu maksimal kadar air 0,3 %. Dalam pengujian 

kadar air ini, prosentase kadar air dapat berkurang karena telah melalui proses 

sentrifugasi dan proses fraksinasi. 

Grafik nilai Kadar Air pada minyak dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Grafik Nilai Kadar Air Minyak 
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Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rpm maka 

kadar air yang terdapat pada minyak lebih sedikit, sedangkan dilihat dari 

penambahan airnya, penambahan air yang lebih besar belum tentu menghasilkan 

kadar air yang tinggi pada minyak. Hal tersebut terjadi karena saat proses 

sentrifugasi air bercampur pada padatan seperti coklat, gula, dsb. Sehingga kadar 

air yang terdapat pada minyak berkurang.  

 Kadar air yang terlalu tinggi dapat merusak mutu minyak karena air 

merupakan bahan pereaksi dalam reaksi hidrolisis. Penekanan kadar air dapat 

dilakukan hampir disemua alat pada stasiun klarifikasi pada proses, dengan 

memberikan panas atau uap panas agar tidak terjadi peningkatan kadar air.salah 

satu mutu minyak tergantung pada kadar air, jumlah kandungan air pada minyak 

dapat bertambah disebabkan karena pengolahan minyak itu sendiri (Pahan, 2007) 

Hasil uji anova menunjukkan bahwa rpm dan Penambahan Air 

memberikan pengaruh yang nyata (p<0,05) dengan nilai BNT 1,734. Uji lanjut 

dengan BNT menunjukkan bahwa perbedaan nyata pada perlakuan rpm 4000 

dengan penambahan air 100 %, rpm 4000 dengan penambahan air 200 %, rpm 

5000 dengan penambahan air 100 %, dan rpm 5000 dengan penambahan air 200 

% (Lampiran 2). 

 

4.4.3. FFA 

 Free Fatty Acid atau asam lemak bebas adalah asam lemak yang tidak 

terikat pada senyawa trigliserida. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kadar 

FFA pada minyak, jika kadar FFA terlalu banyak maka akan mengakibatkan rasa 
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serik pada tenggorokan. Dari hasil pengujian setelah melalui fraksinasi dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Pengujian FFA Minyak 
rpm Penambahan Air FFA (%) 
4000 100 % 1,237 
4000 200 % 0,959 
5000 100 % 1,038 
5000 200 % 0,879 

 

 Pada hasil uji FFA dapat dilihat bahwa pada perlakuan pertama FFA akhir 

yang diperoleh yaitu 1,237 %, pada perlakuan kedua  0,959 %, pada perlakuan 

ketiga 1,038 %, dan pada perlakuan terakhir FFA yang diperoleh yaitu 0,879. 

Menurut SNI 01-3741-1995, menetapkan bahwa stadar mutu minyak goreng 

kelapa dengan kriteria uji FFA  maksimal 0.3 %. Dari standar yang telah 

ditetapkan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil uji FFA pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa minyak goreng tidak ada yang memenuhi standar yang 

berlaku, karena nilai FFA yang paling kecil pada perlakuan ini yaitu 0,879 % 

 

Grafik kualitas FFA minyak dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Grafik Kualitas FFA Minyak 
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 Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa semakin tinggi rpm kadar asam 

lemak bebas yang terkandung pada minyak semakin sedikit begitu juga dengan 

fungsi penambahan air, semakin banyak penambahan air bukan berarti kadar air 

pada minyak semakin tinggi yang dapat berpengaruh pada kadar asam lemak 

jenuh yang semakin menurun kualitasnya. Karena semakin tinggi kandungan 

asam lemak bebas, maka semakin rendah kualitas minyak tersebut. Tingginya 

asam lemak bebas juga dapat mengakibatkan rendemen minyak turun. Asam 

lemak bebas dapat terjadi karena adanya reaksi hidrolisa pada minyak oleh adanya 

enzim lipase dan air didalam minyak tersebut. Hasil reaksi hidrolisa minyak 

adalah gliserol dan asam lemak bebas (Laitupa, 2001) 

 

 Untuk memperoleh minyak dengan kadar asam lemak bebas yang optimal 

maka harus diperhatikan proses pengolahannya, sehingga menghasilkan minyak 

yang berkualitas baik dan layak untuk dipasarkan dan sesuai dengan standart mutu 

yang telah ditetapkan. 

Hasil uji anova menunjukkan bahwa rpm dan Penambahan Air 

memberikan pengaruh yang nyata (p<0,05) dengan nilai BNT 0,134. Uji lanjut 

dengan BNT menunjukkan bahwa perbedaan nyata pada perlakuan rpm 4000 

dengan penambahan air 100 %, rpm 4000 dengan penambahan air 200 %, rpm 

5000 dengan penambahan air 100 %, dan rpm 5000 dengan penambahan air 200 

% (Lampiran 2). 
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4.4.4. Prediksi Biaya Produksi 

 Salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan nilai tambah 

produk setelah diadakan proses reprosesing pada limbah krim. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya nilai tambah yaitu dengan menghitung biaya 

produksi, dalam hal ini dengan cara memprediksi biaya yang dibutuhkan dan 

dikeluarkan pada proses produksi. Dan menkonversi antara harga minyak goreng 

dipasar dengan harga minyak goreng yang dihasilkan dalam penelitian ini. 

 

1. Bahan Baku Utama 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses pengolahan limbah ini. Bahan baku utama yang 

digunakan untuk memproduksi minyak goreng yaitu limbah krim pada pencucian 

mesin pembuat krim berbahan minyak goreng yang berasal dari PT.X sebanyak 

1,5 Liter. Dalam dunia industri untuk pembuangan limbah, perusahaan harus 

mengeluarkan sejumlah dana sebagai pengelolaan limbah. Sedangkan pada 

pengolahan limbah pada penelitian ini biaya yang dikeluarkan yaitu hanya biaya 

transportasi saja sebesar Rp 2.000,00 . Untuk lebih jelasnya kebutuhan bahan 

baku dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

2. Bahan Pembantu 

Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan 

baku sehingga akan diperoleh produk yang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi 

yang diinginkan. Kebutuhan bahan pembantu ini disesuaikan dengan formulasi 

terbaik. Pada pengolahan limbah ini, bahan pembantu yang diperlukan yaitu air. 
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Air yang digunakan adalah air bersih dan jernih dari PDAM. Penggunaan air 

dilakukan pada tahapan penghomogenisasian yaitu 3 Liter air untuk 1,5 Liter 

limbah. 

 

3. Kebutuhan Utilitas 

 Proses pengolahan limbah ini membutuhkan air dan listrik sebagai bahan 

pembantu dan sumber energi dari alat yang digunakan. Air yang digunakan 

diperoleh dari PDAM dengan biaya sewa meter dan retribusinya tiap proses sebesar 

Rp 12,33,00 dan total kebutuhan air sebesar 0,01 m3 dengan biaya/m3 Rp 1.700,00 . 

Selain itu, kebutuhan listrik tiap proses sebesar 0,2270 kwh dengan biaya Rp 

765,00 per kwh. Total biaya per proses pengolahan limbah sebesar Rp 204,885. 

Untuk lebih jelasnya kebutuhan utilitas dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

4. Nilai Tambah Pengolahan Limbah 

 Biaya pengolahan limbah dapat dijumlah dari biaya bahan baku dan utilitas. 

Perhitungan biaya pengolahan limbah dilakukan tanpa menghitung biaya investasi 

dan peralatan yang dipakai karena tujuan perhitungan ini untuk mengetahui biaya 

pengolahan limbah yang akan menghasilkan minyak goreng, dan dibandingkan 

dengan minyak goreng yang ada di pasar. Untuk lebih jelasnya biaya pengolahan 

limbah dapat dilihat pada Lampiran 4. Dari hasil perhitungan didapatkan biaya per 

liter minyak yaitu Rp 1.876,817. Sedangkan harga minyak goreng di pasar untuk 

minyak curah yaitu ± Rp 8.500,00. 
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4.5. Pemilihan Alternatif Terbaik 

 Pemilihan alternatif terbaik dilakukan untuk membantu menentukan 

produk mana yang paling baik secara kualitas maupun kuantitas apabila 

dikembangkan ke arah industri. Pada penelitian ini pemilihan alternatif terbaik 

dilihat dari hasil analisa kualitas dengan kriteria uji yang telah terstandarisasi 

sesuai dengan SNI 01-3741-2002. Dan perlakuan yang hasil ujinya yang 

mendekati standar yang berlaku yaitu perlakuan keempat yaitu pada penggunaan 

rpm 5000 dan penambahan air 200 %, dengan spesifikasi kadar TPT 72,6 ppm, 

kadar air 0,2498 % dan FFA 0,879%.  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

a) Dari hasil penelitian ini didapatkan kombinasi penambahan air dan besar 

rpm yang terbaik pada proses sentrifugasi limbah minyak goreng dari 

pencucian mesin pembuat cream, dari hasil analisa kualitas, kombinasi 

perlakuan terbaik yaitu pada rpm 5000 dan penambahan air 200% dengan 

hasil analisa TPT sebesar 72,6 ppm, kadar air sebesar 0,2498%, dan kadar 

FFA 0,879%. Serta penentuan pemilihan alternatif terbaik yang dilihat  

dari hasil analisa kualitas dengan kriteria uji yang telah terstandarisasi 

sesuai dengan SNI 01-3741-2002, didapatkan perlakuan rpm 5000 dengan 

penambahan air 200% yang mendekati standar yang berlaku saat ini. 

b) Didapatkan biaya prediksi perproses produksi, yaitu biaya per liter minyak 

Rp 1.876,817. Sedangkan harga minyak goreng di pasar untuk minyak 

curah yaitu ± Rp 8.500. 

 

5.2. Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat diketahui cara pendaur 

ulangan limbah minyak goreng hasil pencucian cream yang lebih lanjut dalam 

pemanfaatan minyak goreng yang apat dipergunakan kembali. 
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Lampiran 1. Neraca Massa Proses 

1. Homogenisasi 

- Bahan Baku : Limbah cream 

- Perhitungan : Tidak ada massa yang berubah pada proses ini 

- Perlakuan 1 dan 3 

 

 

 

Massa masuk   Massa Keluar 
Limbah (1): 125 ml  Limbah + Air : 250 ml 
Air (2) : 125 ml 
Total : 250 ml 
 

- Perlakuan 2 dan 4 

 

 

 

Massa masuk   Massa Keluar 
Limbah (1) : 125 ml  Limbah + Air (3) : 375 ml 
Air (2)  : 250 ml 
Total  : 375 ml 

 

2. Sentrifugasi 

- Bahan Baku : Larutan minyak homogen 

- Perhitungan : Massa yang berubah pada proses ini adalah setelah 

proses sentrifugasi berlangsung 

 

 

Homogenisasi 

1 3 

2 

Homogenisasi 
3 1 

2 
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- Perlakuan 1  

 

 

 

Massa masuk     Massa Keluar 
Larutan minyak Homogen (3) : 250 ml  Padatan + Air (4) : 143 ml 

Minyak Kasar (5) : 107 ml 
 
Total       : 250 ml  

 

- Perlakuan 2  

 

 

 

Massa masuk     Massa Keluar 
Larutan minyak Homogen (3) : 375 ml  Padatan + Air (4) : 270 ml 

Minyak Kasar (5) : 105 ml 
 
Total       : 375 ml 

 

- Perlakuan 3  

 

 

 

Massa masuk     Massa Keluar 
Larutan minyak Homogen (3) : 250 ml  Padatan + Air (4) : 144 ml 

Minyak Kasar (5) : 106 ml 
 
Total       : 250 ml 

 

 

4 

3 
Sentrifugasi 

5 

4 

3 
Sentrifugasi 

5 

4 

3 
Sentrifugasi 

5 
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- Perlakuan 4  

 

 

 

Massa masuk     Massa Keluar 
Larutan minyak Homogen (3) : 375 ml  Padatan + Air (4) : 268 ml 

Minyak Kasar (5) : 107 ml 
 
Total       : 375 ml 

 

3. Fraksinasi  

- Bahan Baku : Minyak Kasar 

- Perhitungan : Massa yang berubah pada proses ini adalah setelah 

proses fraksinasi berlangsung 

- Perlakuan 1 

 

 

 

Massa masuk    Massa Keluar 
Minyak Kasar (5) : 107 ml  Lemak (6)   : 2 ml 

Minyak  (7) : 105 ml 
 
Total        : 107 ml 

 

 

 

 

 

 

Fraksinasi 
5 7 

4 

3 
Sentrifugasi 

5 

6 
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- Perlakuan 2 

 

 

 

Massa masuk    Massa Keluar 
Minyak Kasar (5) : 105 ml  Lemak (6)   : 2 ml 

Minyak  (7) : 103 ml 
 
Total        : 105 ml 

 

- Perlakuan 3 

 

 

 

Massa masuk    Massa Keluar 
Minyak Kasar (5) : 106 ml  Lemak (6)   : 2 ml 

Minyak  (7) : 104 ml 
 
Total        : 106 ml 

 

- Perlakuan 4 

 

 

 

Massa masuk    Massa Keluar 
Minyak Kasar (5) : 107 ml  Lemak (6)   : 2 ml 

Minyak  (7) : 105 ml 
 
Total        : 107 ml 

 

 

Fraksinasi 
5 7 

6 

Fraksinasi 
5 7 

6 

Fraksinasi 
5 7 

6 
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Lampiran 2. Hasil Penyajian SPSS dan Uji BNT 

1. TPT 

Between-Subjects Factors
  N 

GROUP 1 2

2 2
 

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:TPT 

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

2500.000a 1 2500.000 . . 

Intercept 2500.000 1 2500.000 . . 
GROUP 2500.000 1 2500.000 . . 
Error .000 2 .000   

Total 5000.000 4    

Corrected Total 2500.000 3    

a. R Squared = 1.000 (Adjusted R Squared = 1.000)
 

Beda Nyata Terkecil (BNT) 

,2)2/05,0( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

n
KTGtBNT Tabel

n = ulangan 

,
2
0.0002

734,1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
BNT  

= 1,734 
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2. Kadar Air 

Between-Subjects Factors
  N 

GROUP 1 2

2 2
 

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:KADAR AIR 

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

.001a 1 .001 .214 .689 

Intercept .319 1 .319 109.137 .009 
GROUP .001 1 .001 .214 .689 
Error .006 2 .003   

Total .326 4    

Corrected Total .006 3    

a. R Squared = .097 (Adjusted R Squared = -.355) 

 
Beda Nyata Terkecil (BNT) 

,2)2/05,0( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

n
KTGtBNT Tabel

n = ulangan 

,
2
0.0062

734,1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
BNT  

= 0,134 
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3. FFA 

Between-Subjects Factors
  N 

GROUP 1 2

2 2

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:FFA 

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

.020a 1 .020 .754 .477 

Intercept 4.162 1 4.162 160.062 .006 
GROUP .020 1 .020 .754 .477 
Error .052 2 .026   

Total 4.233 4    

Corrected Total .072 3    

a. R Squared = .274 (Adjusted R Squared = -.089) 
 

Beda Nyata Terkecil (BNT) 

,2)2/05,0( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

n
KTGtBNT Tabel

n = ulangan 

,
2
0.0522

734,1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
BNT  

= 0,395 
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Lampiran 3. Kebutuhan Bahan Baku dan Utilitas 

 

A. Kebutuhan Bahan Baku Utama 
No Bahan Jml / batch (liter) Transportasi (Rp) 

1 Limbah Minyak Goreng  1,5 2.000,00 

 

B. Kebutuhan Utilitas Dalam Proses Sentrifugasi 

1. Kebutuhan Air 

No Jenis Jml air / batch 
(liter) 

Kebutuhan 
per bln (m3) 

1 Penghomogenisasian 3 0,03 
2 Lain-lain 7 0,07 

Total 0,010 
 

Biaya/m3  = Rp 1.700,00 

Biaya langganan, sewa meteran, retribusi per bulan  = Rp 18.500,00 

Biaya langganan, sewa meteran, retribusi per batch  = Rp 12,33 

Biaya pemakaian air (Rp 1700/m3 x 0,010) per batch = Rp 17,00 

Biaya pemakaian per batch     = (12,33 + 17) 

        = Rp 29,33~ Rp 30,00 

 

2. Kebutuhan Listrik 

No Peralatan Daya 
(Kw) 

∑ 
Alat 

Daya 
total 

Jam / 
batch 

Kebutuhan 
per batch 

(Kwh) 
1 Stirrer 0,350 1 0,350 0,25 0,0875 
2 Sentrifuge 0,600 1 0,600 0,083 0,0498 

3 Lemari 
Pendingin 0,09 1 0,09 1 0,09 

Total 0,2270 
 

Biaya listrik per kwh               = Rp     765,00 

Biaya beban 1300 Kwh (Rp/Kva) per bulan  = Rp 30.600,00 
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Biaya beban 1300 Kwh (Rp/Kva) per kwh  = Rp       24,00 

Biaya beban per batch    = (daya pasang : 1000) x 24 

      = (1300 : 1000) x 24 

      = Rp 31,20 

Biaya listrik per batch  = Biaya beban listrik + biaya pemakaian listrik 

    = (0,2270x Rp 765)+ Rp 31,20 

    = Rp 204,855 

 

Total keseluruhan biaya Utilitas per batch : 

Kebutuhan air   =  Rp  30,00 

Kebutuhan listrik  =  Rp 204,855 

Total  =  Rp. 204,885  
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Lampiran 4. Total Biaya Pengolahan Limbah 

 

Dengan kapasitas 1,5 Liter (Limbah) dihasilkan : 

Minyak Kasar : 1,5 Liter x 84 % (Rendemen) = 1,260 Liter 

Minyak : 1,260 Liter – (1,260 Liter x 2 % (lemak)) = 1,1748 liter 

 

Biaya keseluruhan dalam sekali proses yaitu :  

Total keseluruhan biaya Utilitas + Biaya transportasi bahan baku utama  

= Rp. 204,885 + Rp 2.000,00 

= Rp 2.204,885 

 

Biaya pengolahan per liter  = Rp 2.204,885 : 1,1748 liter 

    = Rp 1.876,817 

 

 

 

 

 

 

 

 


	COVER.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	Ringkasan.pdf
	I.pdf
	II.pdf
	III.pdf
	IV.pdf
	V.pdf
	Dapus.pdf
	Lampiran 1.pdf
	Lampiran 2.pdf
	Lampiran 3 & 4.pdf

