
I PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan energi merupakan salah satu masalah 
krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. 
Kebutuhan energi masyarakat dan industri setiap tahun 
mengalami peningkatan, sementara pasokan energi dalam 
negeri mengalami kendala akibat trend produksi energi yang 
lebih rendah dibanding tingkat konsumsinya. Apalagi 
Indonesia tidak mempunyai cadangan minyak yang sangat 
banyak, cadangan minyak kita akan habis hanya dalam 
beberapa puluh tahun lagi. Masalah tersebut tidak akan 
pernah dapat diselesaikan apabila kita masih bergantung 
kepada sumber energi fosil yang sifatnya tidak terbarukan dan 
mengejar ketertinggalan kita dari bangsa–bangsa lain yang 
telah maju dalam pengembangan energi terbarukan.   

Kondisi tersebut diperparah dengan pengolahan 
minyak bumi yang terpusat, sehingga masyarakat terpencil 
mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan BBM 
(Bahan Bakar Minyak). Harga BBM yang diterima oleh 
masyarakat tersebut akan lebih tinggi apabila dibandingkan 
dengan masyarakat perkotaan karena adanya selisih biaya 
transportasi. Perbedaan harga tersebut dapat mencapai 2-8 
kali. Pengembangan sumber energi alternatif yang bersifat 
area merupakan solusi menjangkau masyarakat di daerahnya 
masing-masing dimana mereka dapat menghasilkan energi 
dari keunggulan daerahnya sendiri. 

Jarak pagar (Jatropha curcas L.) menjadi sangat 
populer ketika membahas energi alternatif ramah lingkungan. 
Biji-bijinya mampu menghasilkan minyak campuran untuk 
solar. Tanaman ini merupakan salah satu dari 49 jenis 
tanaman yang mempunyai potensi menghasilkan minyak 
sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan termasuk 
biodisel. Berbeda dengan minyak sawit, minyak jarak tidak 
dikategorikan sebagai minyak makan, sehingga 
pemanfaatannya tidak mengganggu penyediaan kebutuhan 
minyak makan. Selain daripada itu, pengembangannya dapat 
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diselenggarakan di daerah kering dan lahan marginal 
sehingga tidak terlalu banyak bersaing dengan kebutuhan 
lahan untuk pertanian tanaman pangan. Masyarakat selama 
ini menanam tanaman jarak pagar hanya sebagai tanaman 
pagar atau hanya sebagai batas penanda bukan sebagai 
suatu komoditas yang bernilai. Dengan adanya penggalakkan 
energi terbarukan diharapkan petani dapat menanam jarak 
pagar sebagai suatu komoditas yang menguntungkan. 

Teknik pengepresan biji jarak dengan menggunakan 
ulir (screw) merupakan teknologi yang lebih maju dan banyak 
digunakan di industri pengolahan minyak jarak saat ini. 
Dengan cara ini, biji jarak dipres dengan pengepresan berulir 
(screw) yang berjalan secara kontinyu. Keuntungan cara ini 

adalah mengurangi tenaga kerja dan waktu produksi sehingga 
proses pembuatan minyak nabati dapat berlangsung secara 
cepat.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka 
perumusan masalah pada penelitian ini ditekankan pada : 

1. Bagaimana keseimbangan massa dari biji jarak 
pagar? 

2. Bagaimana tingkat ekstraksi minyak jarak pagar 
dengan menggunakan pengepresan berulir? 

3. Bagaimana efisiensi pada proses ekstraksi minyak 
jarak pagar dengan menggunakan pengepresan 
berulir? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui keseimbangan massa dari biji jarak 

pagar; 
2. Mengetahui tingkat ekstraksi minyak jarak pagar 

dengan menggunakan pengepresan berulir dan; 
3. Mengetahui efisiensi pada proses ekstraksi minyak 

jarak pagar dengan menggunakan pengepresan 
berulir. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Dengan mengetahui proses pengekstraksian dengan 

mesin pres ulir serta tingkat ekstraksinya, diharapkan dengan 
penelitian ini dapat membantu dalam menentukan proses 
pembuatan minyak nabati dari biji jarak dengan mesin pres ulir 
sehingga didapatkan keluaran minyak yang optimal. 

 
1.5 Batasan Masalah 

Mengacu pada masalah yang dihadapi, maka batasan 
masalah pada penelitian ini adalah mempelajari proses 
ekstraksi minyak mulai dari biji jarak pagar sampai keluar 
minyak jarak pagar dengan menggunakan mesin pres ulir. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

3.1  Energi Di Indonesia 
 

Peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak 
merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan akan 
terus terjadi seiring perkembangan ekonomi dan populasi 
jumlah penduduk,  juga akan memacu pertumbuhan industri-
industri baru dan teknologi automotif. Indonesia termasuk 
negara dengan populasi terbesar serta pertumbuhan ekonomi 
yang terus naik pertahunnya. Hal ini membuat Indonesia 
membutuhkan energi yang terus meningkat tahun demi tahun.  

Dalam blue print energy nasional 2005-2025, 
dinyatakan bahwa cadangan minyak bumi nasional hanya 
tersisa 18 tahun ke depan. Rincian potensi energi nasional 
(2004) dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 
Tabel 1.  Potensi Energi Nasional (2004) 

Jenis 
Energi 
Fosil 

Sumber 
Daya 

Cadangan 
(proven+posible) 

Produksi 
(per tahun) 

Rasio 
Cadang
an/Prod

uksi 
(Tanpa 
Eksplor

asi) 
Tahun 

Minyak 
86.9 miliar 

barel 
9 miliar barel 

500 juta 
barel 

18 

Gas 384.7 TSCF 182 TCSF 3.0 TSCF 61 

Batubara 57 miliar ton 19.3 miliar ton 130 juta ton 147 

 
Minyak bumi merupakan bahan bakar yang kepadanya 

Indonesia sangat bergantung. Menurut Prastowo (2006),  
pada tahun 2003 kebutuhan energi Indonesia dicukupi oleh 
berbagai sumber energi. Pembagian sumber energi di 
Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  
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Grafik 1. Konsumsi Energi Indonesia tahun 2003 

 
Minyak Bumi memiliki peranan lebih dari 50 % 

kebutuhan energi Indonesia. Hal ini menjadi semakin tidak 
seimbang dengan produksi minyak hasil produksi minyak bumi 
di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau Statistical Review of 
World Energy (2009) memberi gambaran mengenai kebutuhan 

dan produksi bahan bakar minyak di Indonesia seperti pada 
grafik 2: 

 

54% 
28% 

14% 

3% 2% 0% 

Konsumsi Energi Indonesia (%) 

Minyak Bumi Gas bumi Batu Bara 

Tenaga Air Panas Bumi Lainnya 



6 
 

 
Grafik 2.  Produksi dan Konsumsi Minyak di Indonesia 

(1965-2002) 
 

Grafik diatas menunjukkan bahwa produksi minyak 
dalam negeri sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan akan 
minyak kita. Untuk menutupi kekurangan itu, Indonesia 
mengimport minyak dari banyak negara. Menurut Hamdi 
(2005), Konsumsi BBM Indonesia mencapai 60 milyar 
liter/tahun, diantaranya 22 milyar untuk konsumsi solar, 12 
milyar minyak tanah, 20 milyar premium, dan 6 milyar untuk 
bahan bakar lainnya. Hal ini perlu ditekan agar kita tidak 
terlalu bergantung pada minyak bumi. Salah satu 
terobosannya adalah mulai menggunakan minyak nabati 
sebagai pengganti solar, apabila terwujud maka akan dapat 
mengurangi import, dalam hal ini, solar sebesar 22 milyar liter 
pertahun. 
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3.2  Jarak Pagar ( Jatropha curcas L.)  

 
Jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan jenis 

tanaman semak atau pohon yang tahan terhadap kekeringan 
dan tumbuh di dataran rendah dengan curah hujan 625 
mm/tahun. Awalnya tanaman ini kemungkinan didistribusikan 
oleh pelaut Portugis dari Karibia melalui pulau Cape Verde 
dan Guinea Bissau ke negara lain di Afrika dan Asia ( Syah, 
2006).  

Tanaman jarak pagar yang banyak dikenal masyarakat 
adalah jarak pagar kepyar (Ricinus communis) yang sudah 
lama dibudidayakan secara komersial sebagai bahan baku 
minyak Castrol, farmasi, dan kosmetik. Sedangkan jarak pagar 
(Jatropha curcas L.) lebih dikenal masyarakat sebagai 
tanaman obat walaupun pada jaman penjajahan Jepang 
pernah dikembangkan untuk bahan bakar pesawat terbang 
dan minyak lampu ( Prastowo, 2006). 

Menurut Hambali (2007), Jarak pagar dapat hidup dan 
berkembang dari dataran rendah sampai dataran tinggi, curah 
hujan yang rendah maupun tinggi (300-2.380 mL/tahun), 
rentang suhu 20-26 oC. Karena sifat tersebut tanaman jarak 
pagar mampu tumbuh pada tanah berpasir, berbatu, lempung 
ataupun tanah liat, sehingga jarak pagar dapat dikembangkan 
pada lahan kritis . 

Jarak pagar memiliki buah yang terdiri dari daging 
buah, cangkang biji dan inti biji. Inti merupakan sumber bagian 
yang menghasilkan minyak sebagai bahan bakar biodiesel 
dengan proses ekstraksi. (Prihandana, 2007). 
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2.2.1. Klasifikasi Tanaman Jarak Pagar 

Tanaman jarak pagar termasuk family Euphorbiaceae, 
satu famili dengan karet dan ubi kayu. Menurut Hambali 
(2006), klasifikasi tanaman jarak pagar adalah sebagai berikut: 

 
 Divisi  : Spermatophyta 
 Sub Divisi : Angiospermae 
 Kelas  : Dicotyledoneae 
 Ordo  : Euphorbiales 
 Famili  : Euphorbiaceae 
 Genus  : Jatropha 
 Spesies : Jatropha curcas L. 
 

2.2.1.1. Bagian–bagian  Tanaman Jarak Pagar 

Bagian–bagian tanaman Jarak Pagar menurut Hambali 
dkk (2007) adalah sebagai berikut :  

 Daun 
Daun tanaman jarak pagar adalah daun tunggal 

berlekuk dan bersudut 3 atau 5. Daun tersebar di 
sepanjang batang. Permukaan atas dan bawah daun 
berwarna hijau dengan bagian bawah lebih pucat 
dibanding permukaan atas. Daunnya lebar dan 
berbentuk jantung atau bulat dengan panjang 5-15 cm. 
Helai daunnya bertoreh, berlekuk dan ujungnya 
meruncing. Tulang daun menjari dengan jumlah 5-7 
tulang daun utama. Daunnya dihubungkan dengan 
tangkai daun. Panjang tangkai daun antara 4-15 cm.  

 Bunga 
Bunga tanaman jarak pagar adalah bunga 

majemuk berbentuk malai, berwarna kuning kehijauan, 
berkelamin tunggal, berumah satu (putik dan benang 
sari dalam satu tanaman). Bunga betina 4-5 kali lebih 
banyak dari bunga jantan. 
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Bunga jantan maupun bunga betina tersusun 
dalam rangkaian berbentuk cawan yang tumbuh di 
ujung batang atau ketiak daun. Bunganya mempunyai 
5 kelopak berbentuk bulat telur dengan panjang kurang 
lebih 4 mm. Benang sari mengumpul pada pangkal dan 
berwarna kuning. 

Tangkai putik pendek berwarna hijau dan 
kepala putik melengkung keluar berwarna kuning. 
Bunganya mempunyai 5 mahkota berwarna keunguan. 
Setiap tandan terdapat lebih dari 1 bunga. 

Jarak pagar termasuk tanaman monoecious 
dan bunganya uniseksual. Kadang pula muncul bunga 
hermaprodhit yang berbentuk cawan berwarna hijau 
kekuningan. 

 Buah 
Buah tanaman jarak pagar berupa buah kotak 

berbentuk bulat telur dengan diameter 2-4 cm. Panjang 
buah 2 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm. Buah 
berwarna hijau ketika muda serta abu-abu kecoklatan 
atau kehitaman ketika masak. Buah jarak pagar terbagi 
dalam 3 ruang, masing-masing ruang berisi satu biji 
sehingga dalam setiap buah terdapat 3 biji. 

Biji berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat 
kehitaman. Biji inilah yang banyak mengandung 
minyak dengan rendemen sekitar 35 % - 45 % dan 
beracun. 

Buah tanaman jarak pagar pagar mempunyai 
beberapa komponen penyusun tersebut misalnya 
protein kasar, lemak, serat deterjen netral, dan abu.  
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Gambar 1. Buah Jarak pagar Pagar ( Anonima 

,2009) 
 

2.2.2. Manfaat Tanaman Jarak Pagar  

 Menurut Syah (2006), semua bagian tanaman jarak 
pagar dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan jarak pagar juga 
terdapat pada proses bioteknologi, antara lain perbaikan 
genetikan tanaman, pengendalian pestisida biologis, 
fermentasi anaerob dari bungkil, pengisolasian bahan anti 
peradangan dan enzim pereda luka.  
 Bagian tanaman jarak pagar yang dapat dimanfaatkan 
adalah biji, akar, daun dan minyak dari bijinya. Bagian daun 
digunakan sebagai obat untuk penyakit koreng, eczema, gatal 
(pruritus), batuk sesak, dan hernia. Bagian akar digunakan 
untuk rematik sendi, tetanus, epilepsi, bronchitis pada anak-
anak, luka terpukul, TBC kelenjar dan schizophrenia 
(gangguan jiwa). Bagian biji digunakan untuk mengurangi 
kesulitan buang air besar (konstipasi), kanker mulut rahim dan 
kulit (carcinoma of cervix and skin), visceroptosis/gastroptosis, 
kesulitan melahirkan dan retensi plasenta / ari-ari, kelumpuhan 
otot muka, TBC kelenjar, bisul, koreng, scabies, infeksi jamur, 

dan bengkak (Anonimb, 2005). 
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 Menurut Gubitz (1999), Jarak pagar dapat 
dimanfaatkan sebagai pengendali erosi, pelindung kebun, dan 
kayu bakar. Bagian daun digunakan sebagai makanan ulat 
sutra, anti septik, dan anti peradangan. Bagian getah 
digunakan sebagai penyembuh luka (protease curcain) dan 
pengobatan lain. Bagian daging buah dapat digunakan 
sebagai bahan bakar, pupuk hijau, dan produksi biogas. 
Bagian biji dapat digunakan sebagai insektisida dan makanan 
ternak (varietas non toksik). Bagian minyak biji digunakan 
sebagai biodiesel, produksi sabun, insektisida dan 
pengobatan. Bagian bungkil biji digunakan sebagai pupuk, 
makanan ternak (varietas non toksik) dan produksi biogas. 
Sedangkan bagian cangkang biji digunakan sebagai bahan 
bakar.  
 Minyak jarak pagar dan turunannya digunakan dalam 
industri cat, varnish, lacquer, pelumas, tinta cetak, linoleum, oil 
cloth, dan sebagai bahan baku dalam industri-industri plastik 

dan nilon. Dalam jumlah kecil minyak jarak pagar dan 
turunannya juga digunakan untuk pembuatan kosmetik, semir 
dan lilin (Ketaren, 1986). 

 

2.2.3. Komposisi Kimia Biji Jarak pagar 
 
 Biji jarak pagar terdiri dari 75 % kernel (daging biji) dan 
25 % kulit dengan komposisi kimia seperti pada Tabel 2. 
Tabel 2. Komposisi Kimia Biji Jarak pagar Pagar (Ketaren, 1986) 

Komponen Jumlah (%) 

Minyak 54 
Karbohidrat 13 
Serat  12.5 
Abu  2.5 
Protein 18 
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Biji jarak pagar berbentuk bulat lonjong dan berwarna 
coklat kehitaman. Biji matang pada usia 2–4 bulan. Bijinya 
mengandung minyak dengan rendemen antara 25–40 % 
(Deng et al., 2010 ; Heller, 1996), terdiri dari 21 % asam lemak 
jenuh dan 79 % asam lemak tak jenuh (Gubitz et al., 1999). 
Biji jarak pagar juga mengandung curcasin, arachidic, linoleic, 
myristic, oleic, palmitic, stearicid, dan curcin ( Perry, 1980). 
Curcin dan phorbol ester merupakan senyawa racun yang 
terdapat pada biji jarak pagar, tetapi setelah diproses 
penghilangan racun, jarak pagar dapat digunakan sebagai 
makanan hewan (Gaur et al., 2011). 

 
2.2.4. Keunggulan Tanaman Jarak Pagar 
 

 Menurut Anonimc  (2006), tanaman jarak pagar 
mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya: 

a) Jarak pagar tahan terhadap kekeringan dan dapat 
ditanam diiklim padang pasir, juga dapat tumbuh subur 
pada berbagai jenis tanah. Tanaman ini mudah 
beradaptasi dimanapun (tanah berpasir, tanah 
berkerikil, maupun tanah yang mengandung garam). 

b) Jarak pagar tidak terlalu memerlukan perawatan. 
c) Tidak terserang hama dan tidak dikonsumsi oleh 

ternak (lembu atau kambing) 
d) Jarak pagar dapat bertahan dalam jangka waktu lama 

dalam kondisi kering. 
e) Mudah berkembang biak. 
f) Pertumbuhannya cepat dan dapat dipanen pada usia 

6-8 bulan. 
g) Mulai menghasilkan setelah tahun kedua dan dapat 

berproduksi sampai umur 40–50 tahun.  
h) Ampas setelah proses ekstraksi merupakan bahan 

organik yang sangat bagus untuk pupuk (38 % protein 
rasio N:P:K  2.7:1.2:1). 

i) Jarak pagar dapat berproduksi sepanjang tahun bila 
diairi. 
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Jarak  pagar merupakan salah satu tanaman penghasil 
minyak terbanyak seperti terlihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3.  Produksi Minyak Tanaman (Joshua (2000) 
Tanaman Nama Latin Kg 

Minyak 
/Ha 

Tanaman Nama Latin Kg 
Minyak 

/Ha 

Jagung Zea mays 145 Jarak pagar Aleurites fordii 790 

Mete Anacardium 
occidentale 

148 Bunga matahari Helianthus annuus 800 

Gandum Avena sativa 183 Coklat Theobroma cacao 863 

Sawit Erythea 
salvadorensis 

189 Kacang Arachis hypogaea 890 

Lupine Lupinus albus 195 Bunga candu Papaver somniferum 978 

Biji karet Hevea 
brasiliensis 

217 Biji raps Brassica napus 1000 

Kenaf Hibiscus 
cannabinus L 

230 Zaitun Olea europaea 1019 

Calendula Calendula 
officinalis 

256 Piassava Attalea funifera 1112 

Kapas Gossypium 
hirsutum 

273 Gopher plant Euphorbia lathyris 1119 

Rami Cannabis 
sativa 

305 Biji jarak pagar Ricinus communis 1188 

Kacang 
hijau 

Glycine max 375 Bacuri Platonia insignis 1197 

Kopi Coffea arabica 386 Pecan Carya illinoensis 1505 

Biji rami Linum 
usitatissimum 

402 Mentimun Simmondsia 
chinensis 

1528 

Hazelnut Corylus 
avellana 

405 Babassu palm Orbignya martiana 1541 

Euphorbia Euphorbia 
lagascea 

440 Jarak  pagar Jatropha curcas 1590 

Biji labu Cucurbita 
pepo 

449 Macadamia nut Macadamia 
terniflora 

1887 

Ketumbar Coriandrum 
sativum 

450 Kacang brasil Bertholletia excelsa 2010 

Mustard Brassica alba 481 Alpukat Persea Americana 2217 

Camelina Camelina 
sativa 

490 Kelapa Cocos nucifera 2260 

Wijen Sesamum 
indisum 

585 Oiticia Licania rigida 2520 

Crambe Crambe 
abyssinica 

589 Buriti palm Mauritia flexuosa 2743 

Safflower Carthamus 
tinctorius 

655 Pequi Caryocar brasiliense 3142 

Labu Cucurbita 
feotidissima 

665 Macauba palm Acrocomia aculeate 3775 

Padi Oriza sativa L. 696 Sawit Elaeis guineensis 5000 
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2.2.5. Jarak Pagar IP-3A 
 

Menurut Hasnam dkk. (2008), deskripsi IP-3A adalah 
sebagai berikut : 
Asal : Hasil seleksi pada                       

populasi IP-2A 
Daun : Agak tebal, hijau tua, 

tulang daun menjari, agak 
membulat, pinggir daun 
berlekuk dangkal, sedikit 
bergelombang, panjang / 
lebar daun 20/16 cm  

Panjang Tangkai Daun : 18 – 23 cm 
Berbunga dan panen : Persemaian 6 minggu, 

mulai berbunga 6 minggu 
setelah perpindahan ke 
lapang (transplanting), 
Mulai panen 13 minggu 
setelah transplanting. 

Jumlah malai per tanaman  
pada tahun I : Rerata 50 malai 
Jumlah buah per malai  : 10 (1-12) 
Jumalah buah per tanaman  
pada tahun I : 500-570 buah 
Berat 1000 biji : 650 gram (pada kadar air 

7%) 
Potensi Produksi  
(kondisi optimal) : 2.0–2.5 ton/ha/tahun ke-1, 

5.0-6.0 ton/ha/tahun ke-3, 
8.0-8.5 ton/ha/tahun ke-4 

Kadar Minyak : 35  
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3.3 Ekstraksi Minyak 

 
Susanto (1999) menjelaskan bahwa ada beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan minyak 
atau lemak adalah: 

1) Rendering 
Rendering merupakan cara ekstraksi minyak 

dan lemak dari bahan yang diduga mengandung 
lemak atau minyak dengan kandungan air tinggi. 
Pada semua cara rendering, penggunan panas 
adalah suatu hal yang spesifik. Menurut cara 
proses, maka rendering dibagi dalam 2 cara yaitu : 

a) Wet Rendering. 
Wet rendering adalah proses 

rendering dengan cara penambahan 
sejumlah air selama berlangsungnya 
proses tersebut. Cara ini dilaksanakan 
dalam ketel yang terbuka atau pada ketel 
yang tertutup dengan menggunakan 
temperatur yang tinggi pada tekanan 40–60 
pon tekanan uap 

Penggunaan temperatur rendah 
dalam proses wet rendering adalah apabila 
diinginkan flavour yang netral dari minyak 
dan lemak. Bahan yang akan 
diekstraksikan ditempatkan pada ketel yang 
dilengkapi dengan alat pengaduk, 
kemudian air ditambahkan dan selanjutnya 
campuran tersebut dipanaskan perlahan-
lahan sambil diaduk. 

Minyak yang diekstraksi akan naik ke 
atas kemudian dipisahkan dengan cara 
dekanting atau separasi. Proses wet 
rendering dengan menggunakan 
temperatur rendah kurang begitu populer, 
sedangkan proses wet rendering dengan 
menggunakan temperatur tinggi dan 
pemakaian tekanan uap dipergunakan 
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untuk menghasilkan minyak dan lemak 
dalam jumlah yang besar. 

Peralatan yang dilakukan adalah 
autoclave atau digestor. Air dan bahan 

yang akan diekstraksi dimasukkan ke 
dalam digestor dengan tekanan uap air 
sekitar 60 pon selama 4–6 jam. 

b) Dry Rendering. 
Dry rendering adalah suatu cara 

rendering tanpa adanya penambahan air 
selama proses berlangsung. Dry rendering 
dilakukan dalam ketel yang terbuka dan 
dilengkapi dengan steam jacket serta alat 
pengaduk (agitator). Bahan yang 
diperkirakan mengandung minyak dan 
lemak dimasukkan ke dalam ketel tanpa 
adanya penambahan air. Bahan dipanasi 
sambil diaduk. 

Pemanasan dilakukan pada suhu 
220o-230o F (105o-110o C). Ampas bahan 
yang telah diambil minyaknya diendapkan 
pada dasar ketel. Minyak dan lemak yang 
dihasilkan dipisahkan dari ampas yang 
telah mengendap. Pengambilan minyak 
dilakukan dari bagian atas ketel. 

2) Pengepresan 
Pengepresan merupakan suatu cara untuk 

mengekstraksi minyak dan lemak, terutama untuk 
bahan yang berasal dari biji-bijian. Prosesnya 
dilakukan secara mekanis, sehingga disebut 
sebagai mechanical expression. Perlakuan 
pendahuluan yang diberikan antara lain flaking, 
grinding, dan tempering atau pemanasan. 
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Ada dua cara yang umum digunakan dalam 
pengepresan, yaitu: 

a) Hydraulic pressing 
Proses ini pada umumnya disebut 

pula dengan pengempaan secara batch. 
Pengempaan dapat dilakukan secara 
terbuka (bahan yang dikempa terbungkus 
kain saring juga berada dalam sangkar). 
Banyaknya minyak dan lemak yang 
diekstraksi tergantung dari lamanya 
pengepresan dan tekanan yang digunakan 
untuk mengepres. Banyaknya minyak yang 
tersisa pada bungkil bervariasi tergantung 
lamanya penekanan. 

b) Expeller pressing 
Expeller pressing pada umumnya 

disebut dengan continous pressing. 

Keuntungan cara ini adalah mengurangi 
tenaga kerja dan tidak membutuhkan press 
cloth serta menghasilkan rendemen yang 
lebih besar dibandingkan dengan cara yang 
lain, sebab untuk mengeluarkan minyak 
dan lemak dari sel-selnya menggunakan 
tekanan bertingkat, makin lama makin 
tinggi. 

3) Ekstraksi dengan Pelarut 
Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu menggunakan pelarut 
air (aqueous phase) dan pelarut organik (organic 
phase). Ekstraksi dengan pelarut merupakan cara 
ekstraksi minyak dan lemak yang paling efisien 
untuk biji-bijian yang mempunyai kadar minyak 5-20 
%. 

Keuntungan cara ini adalah penggunaan energi 
untuk pemanasan minimal, sehingga protein pada 
residu tidak mengalami kerusakan akibat panas 
dan kualitas kadar minyaknya lebih baik. 
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Sedangkan kerugian proses ini adalah 
peralatannya yang mahal, berbahaya (jika 
menggunakan pelarut yang mudah terbakar) dan 
jika biji-bijian mengandung racun, kadang-kadang 
zat tersebut ikut terlarut dalam pelarut, misalnya 
cotton seed . 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan minyak atau lemak adalah rendering, teknis 
pengepresan mekanis (mechanical expression) dan 
menggunakan pelarut (solvent extraction). Pengepresan 
mekanis merupakan cara pemisahan minyak dari bahan yang 
berupa biji-bijian. Cara ini paling sesuai untuk memisahkan 
minyak dari bahan yang kadar minyaknya tinggi yaitu 30-70 %. 
Minyak jarak pagar terkandung dalam bahan yang berbentuk 
biji dengan kandungan minyak sekitar 40-45 %. Dengan 
demikian, metode ekstraksi yang paling sesuai untuk biji jarak 
pagar yaitu teknik pengepresan mekanik. 
 Menurut Hambali (2006), ada beberapa cara yang 
umum digunakan pada pengepresan mekanis biji jarak pagar 
yaitu: 

o Pengepresan hidrolik (hydraulic pressing) 

Pengepresan hidrolik adalah pengepresan 
dengan menggunakan tekanan. Besarnya tekanan 
akan mempengaruhi minyak jarak pagar yang 
dihasilkan. Pada teknik pengepresan hidrolik, sebelum 
dilakukan pengepresan, biji jarak pagar diberi 
perlakuan pendahuluan berupa pemberian suhu panas 
atau pemasakan. Pemasakan dapat dilakukan dengan 
cara pemanasan oven ataupun pengukusan dengan 
menggunakan uap air (steam). Pemasakan biji jarak 
pagar diperlukan untuk efisiensi ekstraksi. 
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Gambar 2. Mesin Press hidrolik (Anonimd,2006) 
 

o Pengepresan berulir (expeller pressing) 
Teknik pengepresan biji jarak pagar dengan 

menggunakan ulir (screw) merupakan teknologi yang 
lebih maju dan banyak digunakan di industri 
pengolahan minyak jarak pagar saat ini. Dengan cara 
ini, biji jarak pagar dipres dengan pengepresan berulir 
(screw) yang berjalan secara kontinyu. Pada teknik ini, 
biji jarak pagar yang akan diekstraksi tidak perlu diberi 
perlakuan pendahuluan. 

 
Gambar 3. Mesin Press Ulir ( Anonime,2009) 
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o Kombinasi pengepresan mekanis dengan ekstraksi 

pelarut 
Teknik pengepresan mekanis juga dapat 

dikombinasikan dengan teknik ekstraksi menggunakan 
pelarut. Walaupun mutu yang dihasilkan bila 
menggunakan metode ekstraksi dengan pelarut cukup 
bagus, tetapi dari segi biaya produksi sangat mahal. 
Menurut Susanto (1999), ekstraksi mempunyai 
beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mendapatkan minyak dan lemak yang bersih, 
tidak rusak dan bebas dari kotoran. 

2. Untuk mendapatkan minyak dan lemak sebanyak 
mungkin selama prosesnya masih ekonomis. 

3. Menghasilkan residu yang bermanfaat untuk berbagai 
keperluan. 
 

3.4 Minyak Jarak Pagar 
 

Kebijakan energi nasional yang ditetapkan dalam 
peraturan Presiden Nomor 5/Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi nasional bertujuan mengarahkan upaya dalam 
mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. 
Sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1/Tahun 2006 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati 
(BBN/Biofuel) sebagai bahan bakar alternatife (Harinto, 2006) 

Menurut Soerawidjaja (2005), peningkatan permintaan 
dan penawaran bahan bakar hayati tidak dapat dihindari lagi. 
Ada beberapa faktor yang berperan yaitu: 

a. Menjaga keterjaminan pasokan energi untuk bangsa 
(energy security). Pengadaan bahan bakar akan 
terjamin pasti oleh pemerintah suatu negara, jika 
bahan bakar tersebut sudah banyak diproduksi di 
dalam negeri. 

b. Menyehatkan neraca pembayaran negara. Import 
bahan bakar dalam jumlah besar berpengaruh besar 
terhadap cadangan devisa negara. 
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c. Meredam emisi-emisi zat pencemar udara, baik yang 
bersifat global (gas rumah kaca) maupun lokal (karbon 
monoksida, belerang dioksida, dan debu) 

d. Mengupayakan agar sektor transportasi tumbuh. 
Selain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, juga 
bersifat ramah lingkungan. 

e. Penciptaan pasar baru untuk hasil-hasil pertanian. 

 Beberapa hasil pertanian yang mengandung minyak, 
seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak jarak 
pagar (Jatropha curcas L.) juga dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan bakar alternatife. Namun, mengingat minyak kelapa 
sawit banyak dimanfaatkan sebagai minyak makan (edible oil) 
maka peluang pemanfaatan minyak jarak pagar sebagai 
bahan bakar alternatife lebih besar. Hal ini dikarenakan 
minyak jarak pagar tidak termasuk dalam kategori minyak 
makan serta tidak dapat mengganggu stok minyak makan 
nasional, kebutuhan oleokimia dan eksport CPO (Hambali, 
2006). 

3.4.1 Sifat Fisik dan Kimia Minyak Jarak Pagar 
 
Minyak jarak pagar mempunyai kandungan asam 

lemak seperti pada Tabel 4.  

Tabel 4. Kandungan asam lemak minyak biji jarak pagar 
(Ketaren, 1986) 

Asam Lemak Jumlah (%) 

Asam Risinoleat  86 
Asam Oleat 8.5 
Asam Linoleat  3.5 
Asam Stearat 0.5-2.0 
Asam Dihidroksi Stearat  1-2 
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Minyak jarak pagar mempunyai rasa asam dan dapat 
dibedakan dengan trigliserida  lainnya karena bobot jenis. 
Kekentalan (viskositas) dan bilangan asetil serta kelarutannya 
dalam alkohol nilainya relatif tinggi. Minyak jarak pagar larut 
dalam etil alcohol 95 % pada suhu kamar serta pelarut organik 
yang polar, dan sedikit larut dalam golongan hidrokarbon 
alifatis. Nilai kelarutan dalam petroleum eter relative rendah, 
dan dapat dipakai untuk membedakannya dengan golongan 
trigliserida lainnya. Kandungan tokoferol relatif kecil (0.05 %), 
serta kandungan asam lemak essensial yang sangat rendah 
menyebabkan minyak jarak pagar tersebut berbeda dengan 
minyak nabati lainnya (Ketaren, 1986).  

Sifat fisik dan kimia minyak jarak pagar dapat dilihat 
pada Tabel 5 

 
Tabel 5. Sifat fisik dan kimia minyak jarak pagar. 

Sifat Satuan Nilai 

Titik Nyala oC 236 

Densitas pada 15% g/cm3 0.918 

Viskositas pada 30oC mm2/s 49.15 

Residu karbon (pada 10% residu 
destilasi) 

% (m/m) 0.34 

Abu sulfat %(m/m) 0.007 

Titik embun oC -2.5 

Kadar air Ppm 935 

Kadar sulfur Ppm <1 

Bilangan asam Mg KOH/g 4.75 

Bilangan iod - 96.5 

Sumber : Hambali 2006 

Sebagai alternatif bahan bakar minyak, maka minyak 
biji jarak pagar sudah memenuhi syarat ideal sebuah bahan 
bakar, yaitu nilai kalorinya 35.58 MJ/kg, bilangan asam 3.08 
mg KOH/g, titik nyala 290 oC, viskositas 50.80 cSt dan 
densitas 0.018 g/cm3. Minyak jarak pagar Jatropha curcas L 
berwarna kuning bening, memiliki bilangan iodine tinggi yaitu 
105.2 mg yang berarti kandungan minyak tak jenuhnya sangat 
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tinggi, terutama terdiri atas asam oleat dan linoleat yang 
mencapai 90 % (Anonimf, 2005).  

Minyak jarak pagar (Jatropha curcas, L) mempunyai 
ikatan rangkap sehingga viskositasnya rendah (encer), 
sedangkan minyak jarak pagar ricinus (Ricinus communis), 
tidak memiliki ikatan rangkap dan mempunyai gugus OH 
sehingga minyaknya lebih kental. Pada suhu 25 oC viskositas 
minyak jarak pagar ricinus mencapai 600-800 cP dan pada 
suhu 100 oC turun menjadi 15-20 cP, sehingga minyak jarak 
pagar ricinus sesuai untuk digunakan sebagai pelumas 
(Anonimf, 2005). 
 
3.5 Pemanasan 

 
Menurut Hamilton (2000), pemanasan dalam 

pengolahan minyak perlu pengawasan karena menentukan 
kualitas minyak akhir. Adapun tujuan pemanasan: 

1. Memudahkan minyak keluar dari sel 
2. Mematikan aktifitas enzim-enzim dan 

mikroorganisme tertentu 
3. Menaikkan keenceran minyak 
4. Merupakan suatu cara sterilisasi pendahuluan 
5. Menguapkan air sampai kadar air tertentu 
6. Menggumpalkan beberapa protein sehingga 

memudahkan pemisahan lebih lanjut 
7. Mengendapkan beberapa fosfatida yang tidak 

dikehendaki 
Perlakuan pemanasan yang biasanya dilakukan pada 

biji jarak pagar adalah : 
a) Pengukusan 

Pengukusan adalah pemanasan dengan 
menggunakan uap panas untuk mematangkan 
produk setelah air didalam tempat pemasakan 
mendidih (Muljanto,1982) 

Proses pengukusan merupakan suatu 
proses atau perlakuan dumana bahan dialiri 
oleh uap (Steam Blanching). Tekanan uap yang 

digunakan dapat pada tekanan atm ataupun 
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tekanan yang lebih rendah. Untuk memperoleh 
hasil yang lebih baik, pengukusan dilakukan 
pada suhu dan waktu yang terkontrol (Fellows, 
1990)  

Menurut Anonimg (2005), cara blansir 
menggunakan uap panas selama 30 menit 
pada suhu 170 oC menghasilkan rendemen 
minyak 22.23 % menggunakan mesin pres 
hidrolik. 

b) Penyangraian 
Penyangraian adalah menggoreng tanpa 

minyak atau memanaskan dalam wajan diatas 
api kecil sambil terus diaduk-aduk agar tidak 
gosong (Fellows, 1990). 

Penyangraian umumnya terjadi pada 
biji-bijian, pada kondisi karamelisasi optimum. 
Fase penyangraian penuh tercapai ketika kadar 
air biji turun hingga 1.5-3.5 %. Proses 
penyangraian dicirikan dengan penurunan 
senyawa lama dan pembentukan senyawa baru 
(Belitz and Grosch, 1987). 

Menurut Anonimg (2005), rendemen 
minyak yang tertinggi diperoleh pada 
pemanasan dengan cara penggongsengan 
yaitu sebesar 27.95 %, tetapi mutu minyak yang 
dihasilkan dengan cara ini rendah. 

c) Oven 
Menurut Anonimg (2005), pemanasan 

dengan menggunakan oven pada suhu 105oC 
selama 30 menit memberikan rendemen minyak 
sebesar 24.51 % dengan mutu yang terbaik, 
yaitu bilangan iod 92.85 mg iod/g, bilangan 
asam 3.21 mg KOH/g, berat jenis 0.921, indeks 
bias 1.505 dan warna minyak bening. 

 
 
 
 



25 
 

d) Microwave 
Gelombang mikro atau lebih dikenal 

sebagai mikrowave ialah gelombang 
elektromagnet dengan frekuensi antara 109 Hz 
sampai 3x1011 Hz (300 GHz). Daerah frekuensi 
antara 1 GHz sampai 3 GHz disebut daerah 
UHF (Ultra High Frequency) (Sutrisno,1979) 

Menurut Rohmah (2007), Penggunaan 
daya microwave sebesar 360 watt dan lama 
pemanasan 20 menit memberikan rerata 
tertinggi sebesar 35.226 %, sedangkan 
rendemen terendah dihasilkan dari kombinasai 
perlakuan lama pemanasan 10 menit dan daya 
microwave 180 watt yaitu sebesar14.933 %. 

e) Pemanasan Pres Ulir 
Perlakuan optimal agar diperoleh 

rendemen minyak jarak  pagar dengan 
menggunakan mesin pres ulir tunggal, yaitu 
dengan menseting suhu screw press (dekat 
nozzle) 71°C yang menghasilkan rendemen 
sebesar 24.34 % (Wardana, 2012). 

 
3.6 Kadar Air 

 
Menurut AOAC (1990), kadar air bahan menunjukkan 

banyaknya kandungan air persatuan bobot bahan. Terdapat 
dua metode dalam penentuan nilai kadar air bahan yaitu kadar 
air basis basah (wet basis) dan kadar air basis kering (dry 
basis). 

Kadar air basis kering yaitu bobot air yang dikandung 
per berat bahan tetap, dapat dituliskan dalam persamaan: 

KA (% bk) : 
  

  
 x 100 %..................................(1) 

  Dimana : 
   Wa = Bobot Air Bahan (gr) 
   Wk = Bobot Kering Bahan (gr) 



26 
 

Sedangkan kadar air basis basah dinyatakan sebagai 
bobot air yang dikandung per berat bahan sebelum 
pengeringan, dapat ditulis sebagai berikut: 

KA (% bb) : 
  

  
 x 100 %..................................(2) 

 Dimana : 
  Wa = Bobot Air Bahan (gr) 
  Wb = Bobot Bahan Basah (gr) 

Pada awal proses pengeringan, bahan memiliki kadar 
air tinggi dan permukaan basah masih dilapisi air. Proses 
pengeringan berlangsung serupa dengan air bebas. 
Kecepatan pengeringan dalam keadaan stabil adalah tetap 
dan besarnya ditentukan oleh sifat air dan sifat permukaan 
bahan. 

 
3.7 Rendemen 

 
Rendemen merupakan perbandingan antara berat 

produk yang dihasilkan dengan berat bahan dasarnya, 
sehingga kita dapat mengetahui persentase rendemen yang 
dihasilkan. 

Rendemen = mx / my x 100 %.........................(3) 
  Dimana : 
   Rendemen (%)  
   Mx = Minyak Hasil Ekstraksi (kg) 
   My = Massa Bahan Awal (kg) 
 

3.8 Tingkat Ekstraksi 
Penentuan tingkat ekstraksi pada proses pengepresan 

didasarkan pada banyaknya minyak yang terekstraksi 
dibanding dengan kandungan jumlah minyak jarak pagar. 

EG = me/mk x 100 %................................…...(4) 
 Dimana : 
   EG = Extraction Grade (Tingkat Ekstraksi) (%) 
   Me = Minyak yang terekstraksi (kg) 
   Mk = Kandungan Total Minyak Biji Jarak (kg) 
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Untuk mengetahui besarnya kandungan total minyak 
biji jarak pagar maka harus dilakukan analisis kandungan 
minyak biji jarak pagar awalnya yaitu dengan menggunakan 
metode Soxhlet. Cara menghitung kandungan total minyak biji 
jarak pagar adalah: 

Mk = kandungan minyak awal x mb................(5) 
  Dimana : 
   Mb = Massa Bahan 
Pada umumnya proses pengepresan dengan 

menggunakan pelarut akan menghasilkan tingkat ekstraksi ± 
98 % sedangkan dengan menggunakan mekanik akan 
menghasilkan 70-73 %.  

 
3.9 Keseimbangan Massa 

 
Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk 

mencari atau mengetahui material yang masuk (inflow) dan 
yang keluar (outflow) pada proses, kemudian menentukan 
jumlah dari masing-masing material pada setiap urutan 
proses. Keseimbangan massa didasarkan pada prinsip bahwa 
tidak ada zat atau bahan yang diciptakan atau dimusnahkan 
selama proses (Fellows,2000) 

Hukum konversi massa menyatakan bahwa massa 
tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi didalam 
suatu instalasi pengolahan, jumlah massa bahan yang 
memasuki instalasi harus sama dengan jumlah massa bahan 
baku yang meninggalkan instalasi, dikurangi dengan massa 
bahan yang tertinggal berupa penumpukan, maka berlaku 
ketentuan yang sederhana yaitu apa yang masuk harus sama 
dengan apa yang keluar (Earle,1982). 

Menurut Toledo (1999), cara yang digunakan adalah 
dengan membuat perumusan, mengevaluasi, komposisi akhir 
setelah pencampuran, mengevaluasi akhir dan mengevaluasi 
efisiensi pemisahan pada sistem pemisahan mekanik. 

 
Inflow = Output + Accumulation 
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W 
I C 

Sebagai contoh pada proses evaporasi, apabila I 
adalah berat material yang masuk, W adalah berat air yang 
menguap. C adalah bahan yang keluar dan proses 
diasumsikan sebagai proses steady state, maka proses 

tersebut dapat digambarkan pada gambar 4: 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4. Skema Keseimbangan Massa 

 

Total keseimbangan massa adalah :  

 Inflow = output + accumulation  

I = W + C..................................................................  (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporasi 
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III   METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
 
 Penelitian ini dilakukan di Workshop penelitian dan 
pengujian kandungan minyak  dilakukan Laboratorium 
Ekofisiologi di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 
(Balittas) Malang. Penelitian dilakukan mulai bulan Maret 
2013. 
  
3.2 Alat dan Bahan 
 
3.2.1 Alat 
 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Pres ulir untuk mengekstrak minyak dari biji jarak 
pagar.  

 Cold Storage sebagai tempat penyimpanan biji 

sebelum penelitian.  

 Timbangan untuk menimbang bahan.  

 Stopwatch untuk mengukur waktu. 

 Jangka sorong untuk mengukur ketebalan bahan. 

 Desikator untuk mendinginkan bahan setelah dari 
oven. 

 Oven untuk memanaskan bahan. 

 Botol plastik sebagai wadah minyak hasil ekstraksi.  

 Cawan sebagai tempat sampel untuk diukur kadar 
airnya.  

 Bak plastik sebagai wadah ampas hasil ekstraksi.  

 Label sebagai penanda untuk membedakan perlakuan 
ekstraksi.  

 Soxhleat sebagai alat untuk mengekstraksi kadar 

lemak. 

 Labu ukur sebagai acuan mengukur bahan kimia. 
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3.2.2 Bahan 
 
 Bahan yang digunakan adalah biji Jarak Pagar IP3A 
(Jatropa curcas L.) yang diperoleh dari petani di Kebun 
Percobaan Asembagus Balai Penelitian Tanaman Pemanis 
dan Serat Jawa Timur dengan kadar air 9.5 % serta berkadar 
minyak 32,13 % dan Proteleum Eter sebagai pelarut dalam 
metode Soxhleat. 

 
3.2.3 Pres Ulir 
 

 
Gambar 5.  Sketsa Mesin Pres Ulir 

 
       Spesifikasi rangkaian mesin pres tersebut meliputi: 

motor listrik buatan China (Yuema China Motor Co.Ltd) 
dengan daya 10 HP, 970 rpm, gearbox reducer 1:25, Ulir 

dengan jarak antar ulir 35 mm, tebal 10 mm, kedalaman 15 
mm dan panjang ulir ± 65 cm.  
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3.3 Metode Penelitian 
 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode empirikal. Penyimpanan yang dilakukan adalah 
dengan cara cold storage yang bertujuan menjaga mutu biji 
serta menjaga kadar minyak yang terkandung di dalamnya. 
Pretreatment pemanasan yang dilakukan adalah dengan cara 

memanaskan mesin pres terlebih dahulu. Pengepresan 
dengan perlakuan pengepresan secara bertingkat sambil 
mengatur lubang pengeluaran pada mesin press ulir, sehingga 
didapat data hasil pengepresan yang dapat menjelaskan 
proses ekstraksi.  

Pengamatan dengan beberapa pengepresan ini 
bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pengepresan 
secara bertingkat pada proses pengekstraksian biji jarak 
pagar, sehingga kandungan minyak pada bungkil didapati 
semakin lama semakin sedikit. Proses pengepresan diulang 
sebanyak 3 kali. 
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3.4 Diagram Alir Pengepresan Bertingkat. 
 

Mulai

Biji Jarak 

Pagar

Kadar 

Air

Pres ke-1 Bungkil 1
Minyak 

1

Pres ke-2
Minyak 

2
Bungkil 2

Kadar 

Minyak 

Bungkil 

1

Kadar 

Minyak 

Bungkil 

2

Pres ke-3
Minyak 

3
Bungkil 3

Kadar 

Minyak 

Bungkil 

3

Selesai

Kadar 

Minyak

Di Ulang

3x

Tidak

Ya

 

Gambar 6. Diagram Alir Proses Pengepresan Bertingkat 
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3.5 Prosedur Penelitian Pres Bertingkat 
 
     Pengekstraksian minyak jarak pagar melalui beberapa 
tahap proses yaitu: 

1. Biji jarak pagar di bersihkan dari bahan-bahan yang 
tidak diinginkan, seperti  ranting-ranting, kerikil, tanah, 
bahan logam dan sebagainya. 

2. Biji jarak pagar ditimbang dengan massa masing-
masing 5 kilogram. 

3. Dihitung kadar air biji jarak pagar awal dengan metode 
pengovenan. 

4. Dihitung kadar minyak biji jarak pagar dengan metode 
soxhlet. 

5. Kemudian dilakukan pengepresan menggunakan pres 
ulir pertama sembari dihitung waktu yang diperlukan 
selama 1x proses. 

6. Minyak yang diperoleh ditampung dalam wadah. 
7. Minyak yang diperoleh dihitung rendemen dan tingkat 

ekstraksi. 
8. Ditimbang massa bungkil dan diambil sampel kadar 

minyak. 
9. Bungkil kembali dimasukkan dalam mesin pres untuk 

dipres. (Pres ke-2) 
10. Minyak yang diperoleh ditampung dalam wadah. 
11. Minyak yang diperoleh dihitung rendemen dan tingkat 

ekstraksi. 
12. Ditimbang massa bungkil dan diambil sampel kadar 

minyak. 
13. Bungkil kembali dimasukkan dalam mesin pres untuk 

dipres. (Pres ke-3) 
14. Minyak yang diperoleh ditampung dalam wadah. 
15. Minyak yang diperoleh dihitung rendemen dan tingkat 

ekstraksi. 
16. Ditimbang massa bungkil dan diambil sampel kadar 

minyak. 
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17. Dilakukan pengulangan keseluruhan proses (perlakuan 
1 sampai 12) sebanyak 3x pengulangan.  

18. Selesai 

3.6 Diagram Pengepresan Pembanding 

 

Mulai

Biji Jarak 

Pagar

Kadar 

Air

Pres (Pres ke-3) BungkilMinyak

Kadar 

Minyak 

Bungkil
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Kadar 

Minyak

Di Ulang 

3x

Tidak

Ya

Gambar 7. Diagram Alir Proses Pengepresan Pembanding 
 
3.7 Prosedur Penelitian Pres Pembanding 
 

1. Biji jarak pagar di bersihkan dari bahan-bahan yang 
tidak diinginkan, seperti  ranting-ranting, kerikil, tanah, 
bahan logam dan sebagainya. 

2. Biji jarak pagar ditimbang dengan massa masing-
masing 5 kilogram. 



35 
 

3. Dihitung kadar air biji jarak pagar awal dengan metode 
pengovenan. 

4. Dihitung kadar minyak biji jarak pagar dengan metode 
soxhlet. 

5. Kemudian dilakukan pengepresan menggunakan pres 
ulir pertama sembari dihitung waktu yang diperlukan 
selama 1x proses. (Pres ke-3) 

6. Minyak yang diperoleh ditampung dalam wadah. 
7. Minyak yang diperoleh dihitung rendemen dan tingkat 

ekstraksi. 
8. Ditimbang massa bungkil dan diambil sampel kadar 

minyak. 
9. Selesai. 

3.8 Cara Kerja Mesin Press Ulir 

1. Diperiksa terlebih dahulu kelengkapan dan kebersihan 
mesin. 

2. Mesin dihidupkan. 
3. Dilakukan proses pemanasan mesin. 
4. Biji jarak pagar yang telah disiapkan dimasukkan 

perlahan pada hopper. 
5. Minyak dan ampas yang dikeluarkan ditampung pada 

tempatnya. 
6. Mesin dimatikan. 

3.9 Variabel Pengamatan 

 Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah: 
1. Massa : 

o Massa biji Jarak Pagar awal 
o Massa bungkil masing-masing hasil 

pengepresan 
o Massa ampas setelah pengepresan 
o Massa Minyak  

2. Ketebalan Bungkil 
3. Waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing 

proses. 
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3.10 Analisa Data 
 
Dari data yang didapatkan dilakukan perhitungan antara lain: 

1. Kadar Air 
Bahan yang diukur kadar airnya dihancurkan 

dulu untuk mendapatkan sampel yang homogen. 
Setelah itu ditimbang terlebih dahulu dengan 
menggunakan timbangan untuk mengetahui massa 
sampel. Untuk setiap perlakuan berat bahan yang 
digunakan sama yaitu 5 gram. Bahan kemudian 
dimasukkan kedalam oven dengan suhu 105oC selama 
3 jam. Proses ini berlangsung sampai pengurangan 
kadar air biji Jarak Pagar konstan. Bahan yang telah 
dioven kemudian didinginkan dengan memasukkan 
kedalam desikator selama 5 menit kemudian 
ditimbang. Perhitungan kadar air menggunakan 
Persamaan 1 atau 2.  

2. Kadar Minyak 
Perhitungan kadar minyak bertujuan untuk 

mengetahui berapa minyak yang terkandung dalam 
suatu bahan. Pengukuran kadar minyak menggunakan 
soxhlet apparatus. 

3. Rendemen 
Perhitungan rendemen pada proses ekstraksi 

ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara 
biji Jarak Pagar yang diekstraksi dengan menggunakan 
press ulir dengan produk akhir berupa minyak Jarak 
Pagar. Besarnya rendemen yang dihasilkan dari 
proses ini dihitung menggunakan Persamaan 3. 

4. Tingkat Ekstraksi 
Tingkat ekstraksi ini menunjukkan apakah 

proses ekstraksi dengan menggunakan press ulir 
menghasilkan tingkat ekstraksi yang maksimum. 
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Perhitungan tingkat ekstraksi menggunakan 
Persamaan 4. 

 
 
 
3.11 Prosedur Analisa 

1. Kadar Air Bahan. 
a) Bersihkan atau keringkan botol timbang 

sampai berat konstan. 
b) Timbang dengan teliti ± 2 gram sampel 

pada botol timbang. 
c) Keringkan dalam oven pengering selama 3 

jam dengan suhu 105o C. 
d) Dinginkan dalam eksikator. 
e) Timbang kembali dengan teliti. 

2. Kadar Lemak dengan Metode Soxhleat. 
a) Persiapan Bahan. 

i. Menimbang 100 biji sampel, kemudian 
dipanaskan dengan suhu 60o C selama ± 24 
jam. 

ii. Sampel diblender agar didapat sampel yang 
homogen. 

iii. Sampel ditimbang ± 5 gram secara duplo 
sehingga didapat 2 sampel. 

iv. Sampel yang telah ditimbang dibungkus 
dengan kertas saring. 

b) Persiapan Alat-alat. 
i. Labu suling dicuci dengan larutan pencuci 

selama ± 2jam agar sisa-sisa minyak yang  
menempel bisa hilang, lalu bilas dengan air dan 
keringkan. 

ii. Botol timbang, kertas saring, labu suling 
dipanaskan dalam oven dengan suhu 100oC 
selama ± 1 jam. 

c) Analisa menggunakan piranti Soxhlet. 
i. Pasang labu suling, pakailah selalu vaselin 

untuk memasang perangkat Soxhleat. 
ii. Pasang Timble (tabung Soxhleat). 
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iii. Pasang kondensor + selang yang akan 
digunakan untuk aliran air. 

iv. Panaskan waterbath suhu 90o C. 
v. Alirkan air pendingin (air masuk dari bawah ke 

atas). 
vi. Tuangkan Proteleum Eter dari lubang atas 

kondensor menggunakan corong. 
vii. Lakukan pengamatan terjadinya sirkulasi 

minimal 20 sirkulasi (3-4 jam.) 
d) Penimbangan. 
i. Sebelum ditimbang ekstrak minyak didinginkan 

dalam eksikator 15 menit, kemudian ditimbang. 
ii. Setelah diketahui beratnya, dihitung dengan 

menggunakan rumus kadar minyak : 
 

Kadar Minyak : 
                                 

                                  
        ...............................(7) 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Proses Awal Ekstraksi. 
 

Proses pengepresan diawali dengan pemanasan 
mesin terlebih dahulu. Pemanasan mesin dilakukan dengan 
tujuan agar pada saat pengepresan mesin sudah panas dan 
siap untuk dipakai secara total. Selain bertujuan untuk 
memanaskan mesin, hal ini juga bertujuan agar sisa-sisa 
pengepresan terdahulu, baik itu minyak maupun bungkil, 
dapat keluar sehingga bagian dalam mesin dalam keadaan 
bersih atau kosong.  

Selain itu pemberian panas pada biji adalah salah 
satu metode yang dilakukan untuk mendapatkan rendemen 
minyak yang banyak. Sehingga dengan mesin yang sudah 
panas, diharapkan tidak lagi melakukan proses pendahuluan 
pemanasan baik itu pengovenan, pengukusan maupun 
penyangraian. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, 
Wardana (2012) menyimpulkan pengaruh pemanasan awal biji 
jarak pagar melalui oven berpengaruh signifikan, sedangkan 
pemanasan melalui screw press berpengaruh sangat 
signifikan terhadap rendemen minyak Jarak Pagar yang 
dihasilkan.  

Perlakuan optimal agar diperoleh rendemen minyak 
jarak pagar dengan menggunakan mesin pres ulir tunggal, 
yaitu dengan menseting suhu screw press (dekat nozzle) 71° 
C yang menghasilkan rendemen sebesar 24.34% (Wardana, 
2012). Maka perlakuan pemanasan dengan cara memasukkan 
biji-biji jarak lain yang berfungsi sebagai bahan untuk 
memanaskan pres ulir. Dengan bergesekan antara biji jarak 
dan mesin, menghasilkan panas. Setelah mencapai panas 
yang diinginkan dan bagian dalam mesin kembali kosong, 
maka perlakuan yang sebenarnya baru dimulai. 

Penelitian pengepresan ini melakukan 2 macam 
pengepresan : Pertama, pengepresan bertingkat seperti 
terlihat pada diagram 1 dan yang kedua pengepresan 
pembanding seperti yang terlihat pada diagram 2. Hal ini 
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bertujuan agar pada saat akhir, data dari masing-masing 
pengepresan dapat dibandingkan sehingga dapat diketahui 
pengepresan mana yang paling efektif. 

 
4.2 Ketebalan Bungkil 

 
Ketebalan bungkil merupakan salah satu indikasi 

lebar clearance atau jarak antar ruang pres. Sebelum 
melakukan penelitian, diadakan percobaan terlebih dahulu 
untuk mengetahui sampai seberapa sempit clearance bisa 
digunakan untuk proses pengepresan. Clearance atau jarak 
ruang pres ini terjadi antara pres ulir dan rongga atau cover. 
Untuk mengatur besar ruang pres dilakukan dengan 
mengubah atau memaju-mundurkan ulir yang dihubungkan 
dengan tuas roda. Setelah ditemukan, setting clearance 
tersebut akan menjadi setting Pres ke-3 dan Pres 
Pembanding. Sedangkan untuk Pres ke-2 setting tuas roda 

diputar sebesar 90o dari Pres ke-3 dan Pres ke-1 sebesar 90o 
dari Pres ke-2. Dari hasil pengukuran ketebalan didapatkan 
data ketebalan bungkil sebagai berikut : 

 

 

Grafik 3. Ketebalan Bungkil 
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Ketebalan bungkil berbanding lurus dengan lebar 
clearance. Semakin lebar clearance atau ruang pres, semakin 
tebal juga bungkil yang dihasilkan dan semakin sempit 
clearance, semakin tipis juga bungkil yang dihasilkan. Dari 
grafik diatas, Pres ke-1 bungkil yang dihasilkan lebih tebal 
daripada Pres ke-3 dikarenakan lebar clearance yang lebih 
luas. 

  
4.3 Waktu 

 
Proses pengukuran waktu pada penelitian ini dimulai 

pada saat bahan dimasukkan dalam hopper dan diakhiri pada 
saat bahan dianggap sudah tidak akan keluar lagi dari tempat 
pengeluaran. Masing-masing proses dihitung waktunya secara 
berkelanjutan. Pada saat proses pres ke-1 selesai, maka 
stopwatch dimatikan. Waktu yang tertera menjadi waktu 
proses pres ke-1. Selanjutnya saat bungkil I dimasukkan 
kedalam hopper, maka stopwatch kembali dinyalakan sampai 
selesai. Waktu yang tertera menjadi waktu pres ke-2, begitu 
seterusnya sampai pres ke-3. Pada saat pres ke-3 selesai, 
waktu yang tertera menjadi waktu pres ke-3 sekaligus menjadi 
waktu total keseluruhan dari proses pengepresan.  

Waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing 
perlakuan atau masing-masing pengepresan dapat diketahui 
dari selisih dengan data waktu pengepresan sebelumnya. 
Hasil rata-rata dari pengurangan tersebut dapat dilihat di grafik 
di bawah ini: 
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Grafik 4. Waktu Spesifik Proses Pengepresan 
 

Grafik diatas menunjukkan perbedaan yang besar 
antara pres ke-1 dibandingkan pres ke-2 dan pres ke-3. Waktu 
pres ke-1 selama 4.19 menit sedangkan pres ke-2 dan pres 
ke-3 selama 2.04 dan 2.02 menit. Pres ke-1 yang berbahan 
mula biji jarak pagar ternyata membutuhkan waktu yang lama 
dalam proses pengepresan, dibanding dengan pres ke-2 dan 
pres ke-3 yang berupa bungkil. Hal ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pada saat mengepres biji jarak ada waktu 
lebih yang dibutuhkan mesin untuk menghancurkan biji serta 
mengeluarkan minyak daripada saat mengepres bungkil yang 
notabene sudah hancur, waktu yang dibutuhkan untuk 
mengepres biji dua kali lebih lama daripada waktu yang 
dibutuhkan untuk mengepres bungkil. 

  Pres pembanding mempunyai kelebihan daripada 
Pres Bertingkat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali 
proses lebih cepat daripada pres bertingkat. Hal ditunjukkan 
pada grafik di bawah ini: 
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Grafik 5. Perbandingan Waktu. 

 
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali 

proses dapat dijadian salah satu patokan untuk menentukan 
kapasitas dari mesin pres dan perlakuan yang dilakukan. 
Untuk mengepres 5 kilogram biji jarak, pres bertingkat 
memerlukan waktu rata-rata 8.26 menit sedang pres 
pembanding membutuhkan waktu 3.37 menit. Jadi kapasitas 
mesin masing-masing perlakuan 36.32 kg perjam untuk pres 
bertingkat dan 89.02 kg per jam untuk pres pembanding. Hasil 
Penelitian Wardana (2012), mendapatkan hasil rerata 
kapasitas mesin pres ulir sebesar 44.25 kg/jam serta hasil 
penelitian Harmanto (2009), dengan ulir yang telah 
dimodifikasi mendapatkan kapasitas terbanyak pada 
kecepatan poros 55rpm sebesar 70.3 kg/jam serta 60.1 kg/jam 
sebagai kapasitas terendah dengan kecepatan poros 45rpm. 
Apabila dibandingkan pengepresan bertingkat mempunyai 
kapasitas yang paling sedikit.   
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4.4 Kadar Air 

Kadar air adalah proses pengukuran kandungan air 
pada suatu bahan. Pengukuran kadar air bahan pada 
penelitian ini dilakukan 2 macam. Pertama, pada saat bahan 
berbentuk biji dan kedua, saat bahan sudah dikenai proses 
pengepresan yaitu dalam bentuk bungkil. Metode pengukuran 
kadar air dalam penelitian ini menggunakan metode 
pengukuran kadar air basis basah disingkat bb. 

Hasil pengukuran kadar air biji jarak pagar 
memperoleh hasil sebesar 9-11% bb. Setelah melalui proses 
pengepresan, besarnya kadar air pada bungkil sebagai 
berikut: 

  

 
Grafik 6. Kadar Air Bungkil 

 
Grafik diatas menunjukan adanya penurunan kadar 

air. Dari kadar air biji yang bekisar antara 10% setelah 
melewati Pres ke-1 kadar air yang terkandung dalam bungkil 
sebesar 7.933%bb, sedang pada Pres ke-2 6.617%bb dan 
menurun lagi pada Pres ke-3 sebesar 5.317%bb. Penurunan 
kadar air pada bahan terjadi pada saat proses pengepresan, 
dalam proses pengepresan adanya tekanan dan gesekan 
yang terjadi antar bahan dan antara bahan dan mesin. Hal ini 
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menimbulkan panas yang dapat mengakibatkan kadar air 
berkurang. Semakin lama bahan dikenai proses pengepresan, 
maka kadar air bahan semakin menurun. 

 
4.5 Massa Minyak 

 
Minyak yang dihasilkan oleh masing-masing 

pengepresan ditampung pada botol plastik kemudian 
ditimbang massanya. Massa minyak yang dihasilkan pada 
penelitian ini dapat dilihat dalam grafik berikut : 

 

 
Grafik 7. Massa Minyak antar Pengepresan 

 
Grafik di atas menunjukkan penurunan massa minyak 

yang besar antara pres ke-1 dan pres ke-2. Adanya 
penurunan ini disebabkan oleh perbedaan bahan dan 
kandungan minyak yang terkandung didalamnya. Pada pres 
ke-1 bahannya adalah biji jarak pagar dengan kandungan 
minyak yang masih utuh sedangkan pada pres ke-2 yang 
menjadi bahan adalah bungkil hasil daripada pres ke-1 
sehingga kandungan minyak yang terdapat pada bungkil telah 
berkurang karena telah melewati pengepresan pertama. 
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Sedangkan pres ke-3 bisa dianggap tidak lagi optimal karena 
massa minyak yang diperoleh hampir mendekati nol. 

Apabila Pres bertingkat ini dibandingkan dengan Pres 
pembanding akan didapat grafik seperti di bawah ini : 

 

 
Grafik 8. Perbandingan Massa Minyak Bertingkat dan 

Pembanding 
 
Hasil penelitian antara dua perlakuan tidak 

menunjukkan hasil rerata yang terpaut jauh. Pres bertingkat 
memperoleh minyak 1.14 kg sedang pres pembanding 
sebesar 0.94 kg, terpaut 200 gr.  

 
4.6 Massa Bungkil 

 
Biji jarak pagar setelah dipres akan menghasilkan 

produk samping yaitu ampas atau bungkil. Bungkil ini adalah 
bahan padatan yang tertinggal setelah minyak yang 
terkandung didalamnya keluar akibat proses pengepresan. 
Besarnya massa bungkil ini tergantung dari kinerja mesin pres 
tersebut. Ada perbedaan massa yang terjadi didalam masing-
masing proses seperti pada grafik dibawah ini 
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Grafik 9. Massa Bungkil 

 
Grafik diatas menunjukkan adanya penurunan massa 

bungkil pada pres ke-1 sampai pres ke-3. Hal ini berbanding 
lurus dengan banyaknya minyak berhasil terekstraksi. 
Semakin banyak minyak yang terekstraksi semakin sedikit 
massa bungkil yang terbentuk. Dari grafik diatas dapat dilihat 
adanya perbedaan yang jauh antara pres ke-1 dan pres ke-2, 
hal ini sama dengan yang relevan dengan massa minyak 
diatas. Sedangkan antara pres ke-2 dan pres ke-3 
perbedaannya tidak mencolok karena minyak yang berhasil 
terekstraksipun sangat sedikit. 

Sedangkan apabila dibandingakan dengan pres 
pembanding akan didapatkan perbedaan yang besar seperti 
terlihat pada grafik 10.  
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Grafik 10. Perbandingan Massa Bungkil 

 
Terdapat perbedaan yang mencolok antara pres 

bertingkat dan pres pembanding. Pres pembanding 
mempunyai massa yang lebih besar daripada pres bertingkat. 
Pres Bertingkat 3.43 kg sedangkan pres pembanding 4.01  kg. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa kandungan minyak yang 
tertinggal di bungkil pada pres pembanding lebih banyak 
daripada pada pres bertingkat.  

 
4.7 Rendemen 

 
Rendemen hasil ekstraksi biji jarak pagar didapat 

dengan cara membagi antara massa minyak yang dihasilkan 
dengan massa biji jarak pagar yang dimasukkan dan dikalikan 
100%. Dari masing-masing pres didapatkan rerata hasil 
seperti pada grafik 11. 
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Gambar 11. Rendemen 

 
Rendemen tertinggi terdapat pada pres ke-1 setelah 

itu menurun di pres ke-2 dan pres ke-3. Adanya perbedaan 
penurunan jumlah rendemen yang cukup tajam antara pres 
ke-1 ke pres ke-2 dan pres ke-2 ke pres ke-3, menandakan 
adanya perbedaan kandungan minyak dan prosesnya. Minyak 
pada bungkil tidak sebanyak minyak pada biji jarak pagar 
sehingga didapatkan perbedaan jumlah minyak yang 
dihasilkan disamping itu perbedaan bentuk antara biji dan 
bungkil juga mempengaruhi besarnya pengepresan.  
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19.781 

3.491 

0.362 0.000 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

Pres ke-1 Pres ke-2 Pres ke-3 

P
e

rs
e

n
 (

%
) 

Rendemen 



50 
 

 
Grafik 12. Perbandingan Rendemen 

 
Dari grafik dapat dilihat kembali kalau rendemen pada 

pres bertingkat lebih besar daripada pada pres pembanding 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pres bertingkat dapat 
mengekstraksi minyak lebih banyak daripada pres 
pembanding. Apabila dibandingkan dari penelitian yang 
menggunakan mesin pres ulir lainnya, hasil rendemen 23.65% 
merupakan yang terendah dari pada yang lain. Hasil yang 
didapatkan oleh Wardana (2012) sebesar 24.34% dan 
Harmanto (2009) sebesar 30.4%. Perbedaan ini dimungkinkan 
dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor seperti varietas 
biji jarak, kadar minyak biji, mesin pres ulir, lebar clereance dll. 

 
4.8 Kadar Minyak Bungkil 

 
Kadar minyak bungkil menunjukkan berapa 

kandungan minyak pada bungkil yang telah melalui proses 
ekstraksi. Besarnya kadar minyak bungkil menandakan proses 
ekstraksi pada masing-masing pengepresan. Semakin sering 
bahan dikenai proses pengepresan, semakin rendah pula 
kadar minyak pada bungkilnya. Perbandingannya dapat dilihat 
dibawah ini : 
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Grafik 13. Kadar Minyak Bungkil 

 
Pada bungkil hasil pengepresan pres I kadar minyak 

pada bungkil masih tinggi sedang pada pres ke-3 semakin 
sedikit. Dikarenakan jarak pres yang semakin kecil dan 
pengepresan yang dilakukan secara bertingkat secara efektif 
dapat mengurangi kehilangan minyak yang terdapat pada 
bungkil.  

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pres 
pembanding akan didapatkan grafik seperti dibawah ini : 
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Grafik 14. Perbandingan Kadar Minyak Bungkil 

 
Kadar minyak bungkil sebesar 15% merupakan batas 

yang dapat ditoleransi pada pengepresan mekanis. Menurut 
Susanto (1999), pengepresan mekanis merupakan cara 
pemisahan minyak dari bahan yang berupa biji-bijian. Cara ini 
paling sesuai untuk memisahkan minyak dari bahan yang 
kadar minyaknya tinggi yaitu 30-70 %. Ekstraksi dengan 
pelarut merupakan cara ekstraksi minyak dan lemak yang 
paling efisien untuk biji-bijian yang mempunyai kadar minyak 
5-20%. Jadi bisa dikatakan bahwa mesin pres ulir ini dapat 
bekerja secara optimal. 

 
4.9 Tingkat Ekstraksi 

 
Proses produksi merupakan faktor penentu 

keberhasilan suatu industri dalam menghasilkan produk 
dengan hasil yang maksimal guna memanfaatkan peluang 
yang ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas 
adalah efisiensi ekstraksi yang merupakan proses penentu 
banyaknya minyak terekstraksi. 
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Tingkat ekstraksi bisa digunakan untuk mengukur 
efisiensi mesin. Tingkat ekstraksi minyak jarak pagar dihitung 
dari banyaknya minyak yang terekstraksi dibandingkan 
dengan total kandungan jumlah minyak biji jarak pagar setelah 
itu dikalikan 100%. Alat yang sempurna adalah alat yang 
mana alat tersebut dapat mengekstrasi seluruh minyak yang 
terkandung didalam suatu bahan tersebut. Tingkat ekstraksi 
pada penelitian ini dapat dilihat digrafik dibawah ini : 

 

 
Grafik 15. Tingkat Ekstraksi 

 
Grafik diatas menunjukkan adanya perbedaan yang 

besar antara pres ke-1 : 61.567% dibandingkan pres ke-2 : 
16.496% dan pres ke-3 : 2.217%. Pengepresan pertama 
mencapai lebih dari 50% minyak dalam biji dapat terekstraksi, 
sedang pres ke-2 dan pres ke-3 tidak mencapai 20%.  

Apabila dibandingkan dengan pres pembanding :  
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Grafik 16. Pembanding Tingkat Ekstraksi 

 
Tingkat ekstraksi total yang terlihat pada grafik diatas 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan proses 
pengepresan bertingkat memberikan tingkat ekstraksi yang 
tinggi sekitar 70% hal ini menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan pengepresan bertingkat dapat mengekstraksi 
minyak yang berada di dalam biji jarak sebesar 70% 
sedangkan pengepresan pembanding hanya 58.02%. Dapat 
disimpulkan pula bahwa pengepresan bertingkat lebih efektif 
daripada pengepresan pembanding yang hanya 1x 
pengepresan.  

Tingkat ekstraksi pengepresan bertingkat juga paling 
rendah dibandingkan penelitian lainnya, tingkat ekstraksi 
Wardana (2012) mencapai yang tertinggi 99.14% sedang yang 
terendah 37.18%. Perbedaan ini juga disebabkan oleh banyak 
faktor.   
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4.10  Keseimbangan Massa 

 
Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk 

mencari atau mengetahui material yang masuk (inflow) dan 
material yang keluar (outflow) pada proses. Setelah itu dapat 
ditentukan jumlah dari masing-masing material pada setiap 
urutan proses.  

Keseimbangan massa merupakan salah satu cara 
yang digunakan untuk mengetahui jumlah bahan yang 
digunakan, produk yang dihasilkan dan hasil samping selama 
proses pengolahan. 

Total dari nilai kesetimbangan massa merupakan total 
dari berat masing-masing material yang masuk atau keluar 
dari sistem. Keseimbangan massa rata-rata pada proses 
ekstraksi dapat dilihat pada gambar dibawah: 

 

Pres ke-15 kg Bahan 3.83 kg Bungkil Pres ke-2 Pres ke-33.491 kg Bungkil 3.327 kg Bungkil

0.989 kg Minyak 0.1 kg Bungkil Sampel

0.081 kg lain - lain
0.134 kg Minyak 0.1 kg Bungkil Sampel

0.105 kg lain-lain
0.013 kg Minyak

0.1 kg Bungkil Sampel

0.051 kg lain - lain

9.5%bb KA 7.933 %bb KA 6.617 %bb KA 5.317 %bb KA

Gambar 8. Bagan Keseimbangan Massa Pres Bertingkat 
 
Sedangkan untuk pres pembanding, keseimbangan 

massanya sebagai berikut : 
 

Pres5 kg Bahan 3.911 kg Bungkil

0.935 kg Minyak 0.1 kg Bungkil Sampel

0.054 kg lain - lain

9.5%bb KA
9.08%bb KA

Gambar 9. Bagan Keseimbangan Massa Pres Pembanding 
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Bagan keseimbangan masing-masing proses 
pengepresan dengan jelas memaparkan data – data yang 
didapat dari penelitian ini. Selain itu dengan jelas terlihat 
bahwa kekurangan dari pengepresan bertingkat adalah 
adanya kehilangan bahan yang lebih dibandingkan dengan 
pengepresan pembanding atau 1x pengepresan.  
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

1. Keseimbangan Massa menunjukkan aliran massa 
dalam proses pengepresan. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pengepresan Bertingkat dari 5 
kg biji jarak pagar didapatkan rerata 3.327 kg bungkil, 
1.136 kg minyak, 0.3 sampel dan mengalami 
kehilangan massa sebesar 0.237 kg,  

2. Tingkat Ekstraksi pada Ekstraksi Pres ke-1  sebesar 
61.567 %, Pres ke-2 sebesar 16.496 % dan Pres ke-3 
sebesar 2.217 %, dan  

3. Pres ulir merupakan cara ekstraksi yang efisien bagi 
pengepresan biji jarak pagar. Hasil perhitungan 
tingkat ekstraksi pada pengepresan bertingkat 
sebesar 70.70 % lebih efisien dibandingkan 
pengepresan pembanding. 

 
 

5.2 Saran 
 

Perlu dilakukan penelitian pembanding dengan model 
Pres Ulir yang lain sehingga dapat diketahui model mana 
yang lebih efisien dan juga perlu dilakukan penelitian 
lanjutan guna meneliti metode mana yang memberikan 
efesiensi maksimal baik dari segi tenaga, waktu, hasil 
maupun biaya. 

 


