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  BAB IV 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1  Kadar Air 

4.1.1   Kadar Air Kemiri Sebelum Pemasakan 
Pengukuran kadar air bahan dilakukan sebelum dan 

sesudah pemasakan. Tujuan dari pengukuran kadar air awal 
yaitu untuk mengetahui besar jumlah air pada bahan. Data hasil 
kadar air bahan dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk 
mengetahui kadar air awal kemiri atau sebelum pemasakan 
dapat dilihat pada gambar 4.1 : 

 

 
 

Gambar 4.1 Hasil Pengamatan Kadar Air Kemiri Sebelum 
Pemasakan 

Pada gambar 4.1 berisi nilai kadar air sebelum dan 
sesudah pemasakan, data hasil pengamatan kadar air awal 
dapat dilihat pada lampiran 1. Rata-rata nilai yang diperoleh dari 
kadar air sebelum pemasakan hampir sama yaitu sekitar 
3,425%-4,125%. Hal ini karena bahan yang diperoleh dari satu 
daerah yang sama yaitu Kota Pamekasan, Madura. Selain itu 
pemanenan dilakukan sekaligus sehingga kadar air yang 
diperoleh hampir sama. Bahan yang telah dipanen langsung 
digunakan untuk percobaan. Nilai kadar air bahan terendah 
yaitu 3,21% yang terdapat pada bahan untuk perlakuan 
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pemasakan suhu 90o C dengan lama pemasakan 35 menit, 
sedangkan kadar air bahan tertinggi yaitu 3,91% yang terdapat 
pada bahan untuk perlakuan pemasakan suhu 110o C dengan 
lama pemasakan 55 menit. Data yang diperoleh sesuai dengan 
SNI-01-1684-1998 bahwa syarat kemiri yang memenuhi standar 
salah satunya yaitu mempunyai kadar air maksimal 5%. Dari 
hasil uji T yang ada pada lampiran 9 dapat diketahui bahwa nilai 
signifikansi lama pemasakan terhadap kadar air awal yaitu 
0,030 sedangkan nilai signifikansi suhu pemasakan dengan 
kadar air awal yaitu 0,182 dengan menggunakan taraf 
signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang sangat signifikan antara lama pemasakan 
terhadap kadar air awal karena nilai signifikansi lebih kecil 
daripada taraf signifikansinya sedangkan hubungan antara suhu 
pemasakan terhadap kadar air awal dikatakan tidak signifikan 
karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada taraf 
signifikansinya. Dari hasil pengamatan mengenai kadar air awal 
biji kemiri  menunjukkan bahwa biji kemiri yang digunakan 
memenuhi syarat SNI. Hal ini disebabkan biji kemiri yang 
diperoleh adalah yang berkualitas baik dan disortir terlebih 
dahulu, selain itu biji kemiri tersebut disimpan pada tempat yang 
kering dan pada suhu ruangan normal (±25oC) dengan wadah 
terbungkus plastik. 

 

4.1.2 Kadar Air Kemiri Setelah Pemasakan 
Pengukuran kadar air bahan dilakukan sebelum dan 

sesudah pemasakan. Tujuan dari pengukuran kadar air awal 
yaitu untuk mengetahui besar jumlah air pada bahan. Data hasil 
kadar air setelah pemasakan dapat dilihat pada lampiran 2. 
Untuk mengetahui kadar air setelah pemasakan dapat dilihat 
pada gambar 4.2 : 
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Gambar 4.2 Hasil Pengamatan Kadar Air Kemiri Setelah 
Pemasakan 

 

Pada gambar 4.2 berisi nilai kadar air setelah 
pemasakan. Data hasil pengamatan kadar air setelah 
pemasakan dapat dilihat pada Lampiran 2. Berdasarkan gambar 
4.2 menunjukkan metode pemasakan atau pengovenan 
berpengaruh terhadap kadar air meskipun tidak secara 
signifikan.  

Pada proses pemasakan terjadi penurunan kadar air 
karena proses penguapan. Semakin lama pemasakan 
menyebabkan massa air dalam bahan ikut menguap, sehingga 
terjadi penurunan bahan yang semakin besar, namun pada data 
yang diperoleh penurunan kadar air tidak terlalu besar karena 
selang waktu pengovenan hanya 10 menit. Dari gambar 4.2 
diperoleh sampel yang memiliki kadar air tertinggi selain kontrol 
yaitu pemasakan suhu 50oC dengan lama pemasakan 25 menit, 
sedangkan sampel yang mempunyai kadar air terendah yaitu 
pada saat perlakuan pemasakan suhu 110oC dengan lama 
pemasakan 55 menit.  

Dari hasil uji T yang ada pada lampiran 9 dapat diketahui 
bahwa nilai signifikansi lama pemasakan terhadap kadar air 
setelah pemasakan yaitu 0,090 sedangkan nilai signifikansi 
suhu pemasakan dengan kadar air setelah pemasakan yaitu 
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0,00 dengan menggunakan taraf signifikansi  sebesar 0,05. Dari 
hasil disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang sangat 
signifikan antara lama pemasakan terhadap kadar air setelah 
pemasakan karena nilai signifikansi lebih besar daripada taraf 
signifikansinya sedangkan hubungan antara suhu pemasakan 
terhadap kadar air setelah pemasakan terdapat pengaruh yang 
signifikan karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada taraf 
signifikansinya. 

 Nilai kadar air cenderung menurun seiring 
bertambahnya suhu dan lama pemasakan, rata- rata penurunan 
kadar airnya yaitu 0,033%. Hal ini kemungkinan disebabkan 
pada saat bahan dimasak dengan suhu yang semakin tinggi 
serta lama pemasakan yang semakin lama akan mengakibatkan 
menguapnya kadar air dan zat lainnya secara linier. Menurut  
Vaughan (1970), kadar air tinggi dalam biji sebelum mengalami 
penekanan dapat mempengaruhi hasil dan kualitas minyak. 
Semakin tinggi kadar air dalam minyak maka kualitas minyak 
semakin rendah karena air merupakan salah satu katalisator 
reaksi hidrolisis minyak yang menghasilkan asam lemak bebas. 
Oleh karena itu suhu pemasakan dan lama pemasakan yang 
tinggi sangat dianjurkan untuk kualitas minyak biji kemiri yang 
baik. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisa 
mengenai batas maksimal suhu dan lama pemasakan untuk 
minyak kemiri untuk menjaga kualitasnya terutama untuk 
meminimalisir kadar airnya. 

 
 4.1.3  Kadar Air Minyak Kemiri 

Nilai kadar air minyak yang diperoleh menunjukkan 
kecenderungan data yang menurun. Untuk mengetahui 
pengaruh suhu dan lama pemasakan pada ekstraksi minyak 
kemiri dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.  
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Gambar 4.3 Hubungan Suhu dan Lama Pemasakan Teradap Kadar 
Air Minyak Kemiri 

 

 Gambar 4.3 menunjukkan kecenderungan penurunan 
kadar air minyak seiring kenaikan temperatur kadar air dalam 
minyak mengalami penurunan karena semakin tinggi temperatur 
maka semakin banyak air yang diuapkan. Dari sisi suhu dan 
lama pemasakan terjadi penurunan kadar air yang signifikan 
meskipun ada beberapa sampel yang kadar airnya bertambah 
misalnya pada perlakuan pemasakan suhu 50oC dengan lama 
pemasakan 45 menit, dan pada perlakuan pemasakan suhu 
50oC dengan lama pemasakan 55 menit,  karena penanganan 
sampel minyak yang kurang baik seperti pada pengemasan dan 
penyimpanannya sehingga terjadi kontaminasi udara luar 
sehingga bertambahnya kadar air dan terjadi pembusukan 
dikarenakan kemasan yang tidak steril. 

Dari hasil uji T yang ada pada lampiran 9 dapat diketahui 
bahwa nilai signifikansi lama pemasakan terhadap kadar air 
minyak kemiri yaitu 0,060 sedangkan nilai signifikansi suhu 
pemasakan dengan kadar air minyak kemiri yaitu 0,00 dengan 
menggunakan taraf signifikansi  sebesar 0,05. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lama 
pemasakan terhadap kadar air minyak kemiri mempunyai 
pengaruh sedang karena nilai signifikansi lebih besar daripada 
taraf signifikansinya dengan selisih sedikit sedangkan hubungan 
antara suhu pemasakan terhadap kadar air minyak kemiri 
terdapat pengaruh yang sangat signifikan karena nilai 
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signifikansinya lebih kecil daripada taraf signifikansinya. Kadar 
air terendah terletak pada contoh terakhir yaitu pada 
pemasakan suhu 110oC dengan lama pemasakan 55 menit, 
sedangkan kadar air minyak pada pemasakan suhu 50oC 
dengan lama pemasakan 35 menit. Kadar air minyak kemiri 
yang ditetapkan SNI adalah sebanyak 0,15% (SNI 01-3555-
1994), pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa hanya ada 2 
perlakuan yang memenuhi syarat SNI yaitu pada perlakuan 
pemasakan suhu 110oC dengan lama pemasakan 45 menit, dan 
perlakuan pemasakan suhu 110oC dengan lama pemasakan 55 
menit. Hal tersebut dikarenakan setelah proses pengempaan 
dan pengemasan tidak ada proses pemurnian pada minyak 
kemiri. 
 
4. 2.  Rendemen Minyak Biji Kemiri 

Berdasarkan data yang diambil, ternyata pengaplikasian 
metode pengovenan dengan variasi suhu dan lama pemasakan 
pada ekstaksi minyak kemiri memberikan efek yang berarti. 
Data rendemen hasil pengukuran dapat dilihat pada lampiran 3. 
Adapun rendemen proses ekstraksi dapat diketahui dari gambar 
4.4 berikut. 

 

Gambar 4.4 Hubungan Suhu dan Lama Pemasakan Terhadap 
Rendemen Minyak Kemiri 
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Pada Gambar 4.4 menunjukkan jumlah rendemen 
cenderung meningkat seiring bertambahnya suhu dan lama 
pemasakan yang dipakai. Besarnya minyak yang keluar juga 
dipengaruhi oleh kondisi biji dan kondisi tekan seperti ukuran 
partikel, kadar air, suhu pemasakan, waktu pemasakan, tekanan 
yang diterapkan, dan waktu menekan (Khan dan Hanna, 1983). 
Hasil minyak yang diperoleh dari pengepresan yang dilakukan 1 
kali pada tiap contoh tanpa ada waktu pendiaman. Gambar 4.4 
juga menunjukkan bahwa semua perlakuan pemasakan pada 
masing-masing sampel mempengaruhi rendemen yang 
dihasilkan daripada kontrol (tanpa pemasakan), terdapat 
0,575% penambahan rendemen pada tiap perlakuan seiring 
bertambahnya suhu dan lama pemasakan. Dari hasil uji T yang 
ada pada lampiran 9 menunjukkan bahwa hubungan lama 
pemasakan dan rendemen mempunyai nilai signifikansi sebesar 
0,182 yang artinya keduanya mempunyai hubungan sangat 
rendah karena berada pada nilai dibawah 0,2. Namun hubungan 
suhu dan rendemen mempunyai nilai signifikansi yang sangat 
tinggi yaitu sebesar 0,955 yang artinya keduanya mempunyai 
hubungan yang sangat kuat karena berada pada nilai antara 
0,9-<1,0. Sedangkan hubungan antara suhu dan lama 
pemasakan terhadap rendemen minyak mempunyai nilai 
signifikansi sebesar 0.201 yang berarti mempunyai hubungan 
yang rendah. Hasil rendemen tertinggi yaitu pada proses 
pemasakan suhu 110oC serta lama pemasakan 55 menit, 
sedangkan rendemen minyak kemiri terendah terdapat pada 
perlakuan pemasakan suhu 50oC dengan lama pemasakan 25 
menit. Hal ini tidak berbeda jauh dengan literatur (Arlene, 2010), 
dalam penelitiannya disebutkan bahwa kecenderungan 
perolehan rendemen minyak kemiri semakin meningkat seiring 
naiknya temperatur yang disebabkan makin tinggi temperatur, 
viskositas minyak akan turun sehingga minyak lebih mudah 
keluar dari sel biji. Dari segi ukuran, ukuran serbuk sebesar 10 
hingga 20 mesh memberikan hasil yang lebih banyak 
dibandingkan dengan biji kemiri ukuran utuh. Hal itu disebabkan 
karena dinding sel biji kemiri akan lebih mudah pecah, 
pemanasan dan penekanan lebih merata untuk ukuran serbuk. 
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4.3  Kesetimbangan Massa  
Kesetimbangan massa pada proses ekstraksi minyak 

kemiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu proses penghancuran, 
proses pemasakan, dan proses ekstraksi biji kemiri. 
Kesetimbangan massa yang terbaik yaitu ketika hasil minyak 
sama dengan ampas yang keluar. Hasil minyak kemiri tertinggi 
yaitu pada pemasakan menggunakan suhu 110o C selama 55 
menit namun sedikit berbeda dengan massa ampas. Hal ini 
karena beberapa faktor diantaranya minyak yang masih 
menempel pada kain saring dan alat. Berikut ini adalah salah 
satu neraca kesetimbangan massa mulai dari proses 
penghancuran bahan, pemasakan menggunakan oven, hingga 
proses ekstraksi minyak kemiri.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar 4.5  Neraca Kesetimbangan Massa  
 

 Gambar 4.5 menunjukkan proses bahan awal sebagai 
input memiliki kadar minyak sebanyak  54,07% yang mana 
hanya diambil dari satu sampel yang diuji untuk mewakili semua 
sampel sebagai kadar minyak awal serta kadar air bahan 
sebesar 3,91% hingga masuk ke proses penghancuran biji 
kemiri menggunakan blender dan kemudian di ayak menjadi 10 
mesh dengan berkurangnya massa yang terbuang sebanyak 4,2 
gram dengan asumsi kadar air tetap. Kemudian dilakukan 
proses pemasakan menggunakan oven pada suhu 110OC 
dengan lama pemasakan 55 menit. Pada saat proses 
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pemasakan, kadar air menjadi 3,07% bb yang berarti hilangnya 
kadar air sebesar 0,84% bb dari 245,8 gram biji kemiri atau 2,06 
gram air selama proses pemasakan serta adanya biji kemiri 
yang terbuang sebesar 3,51 gram. Biji kemiri kemudian di 
ekstraksi menggunakan compression machine  dengan 
kekuatan 250 kN sehingga output berupa minyak kemiri 
sebanyak 135 gram dan ampas 86 gram. Pada proses ekstraksi 
terjadi pengurangan massa diantaranya yaitu  biji terbuang 
sebesar 17,55 gram serta massa hilang sebesar 1,54 gram. 
Selain itu juga berkurangnya kadar air pada ampas biji kemiri 
sebesar 0,4% yang berarti berkurangnya kadar air sebanyak 
0,344 gram dari berat ampas kemiri 86 gram selama proses 
ekstraksi mekanis. Hasil rendemen minyak kurang sesuai 
dengan kadar minyak yang diuji di laboratorium karena 
beberapa faktor diantaranya bubuk biji kemiri yang jatuh ke 
tanah pada saat akan dikempa dan minyak yang masih 
tertinggal di kain saring dan alat, serta yang jatuh ke tanah saat 
pengemasan sehingga hasil minyak kurang maksimal. 

4.4  Warna 

 Pada penelitian ini pengukuran indeks warna 
menggunakan software komputer yang menghasilkan nilai RGB 
(Red Green Blue). RGB adalah model warna pecahayan yang 
apabila ketiga warna disebut additive color (warna 
pencahayaan). Model warna RGB adalah model warna 
berdasarkan konsep penambahan kuat cahaya primer yaitu 
Red, Green, Blue yang dijadikan patokan warna secara 
universal (Primary Colors). 

 Alat yang digunakan di laboratorium yaitu Color Detector 
dengan sistem 28 byte berskala (0-255). Semakin mendekati 
nilai 255 maka akan berwarna putih (cerah), dan sebaliknya 
apabila semakin menjauhi nilai tersebut maka akan semakin 
gelap. Color detector adalah sebuah software komputer yang 

 berguna untuk mengetahui kode warna hexadecimal dan kode 
RGB dengan mudah dan cepat. Arahkan kursor pada foto yang 
ingin diketahui kode warnanya, maka kode warna akan muncul 
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baik kode hekasadesimal maupun RGB. Untuk melakukan copy 
kode yang sudah tertera dapat menggunakan F5 untuk 
mengunci kode yang sudah ada agar tidak berubah karena 
pergerakan kursor kemudian tekan F6 untuk copy kode 
heksadesimal dan F7 untuk lock kode RGB warna tersebut.  
 Minyak yang diperoleh dari biji kemiri adalah keemasan 
dan memerlukan sedikit atau tidak ada pemurnian untuk 
mengetahui hasil warna dari percobaan dilakukan dengan RGB 
sehingga unsur ketiga warna mempengaruhi dari hasil tersebut. 
Data warna hasil minyak contoh (foto asli) pada setiap 
perlakuan dapat dilihat lampiran 5. Hasil minyak yang paling 
kuning dan yang paling cerah yaitu pada perlakuan pemasakan 
suhu 70o C dengan lama pemasakan 45 menit, dapat dilihat 
pada gambar 4.6. 
 

RED GREEN BLUE
Perlakuan GAMBAR

WARNA
NO.

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.6  Hasil Analisa Warna RGB dengan Warna Paling Cerah  
  

4.5  Berat Jenis 

 Bobot jenis atau berat jenis suatu zat adalah 
perbandingan antara bobot zat dibanding dengan volume zat 
pada suhu tertentu (25o C). Perhitungan berat jenis minyak 
kemiri biasanya digunakan untuk menentukan umur simpan 
minyak kemiri dan kemurniannya. Data perhitungan berat jenis 
dapat dilihat pada lampiran 6. Data hasil pengukuran berat jenis 
dapat dilihat pada gambar dibawah. 
  

13 S2T3 A 254 254 94

Suhu 
70

o 
C, 

Lama 
Pemasa
kan 45 
Menit 
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Gambar 4.7  Hubungan Suhu dan Lama Pemasakan Terhadap Berat 
Jenis 

 
Gambar 4.7 menunjukkan hasil pengukuran berat jenis 

dari minyak kemiri yang mana tidak dipengaruhi oleh suhu dan 
lama pemasakan terbukti dari tidak adanya kecenderungan data 
yang didapat. Hal ini kemungkinan  dikarenakan kurang baiknya 
penyimpanan minyak kemiri sebelum pengukuran berat jenis 
sehingga terdapat peningkatan kadar air di beberapa sampel 
minyak kemiri serta tidak dilakukannya pemurnian pada minyak 
kemiri tersebut. Sebaikknya dilakukan pemurnian minyak kemiri 
untuk mendapatkan berat jenis yang sesuai SNI. 

Dari hasil uji T yang ada pada lampiran 9 dapat diketahui 
bahwa nilai signifikansi lama pemasakan terhadap berat jenis 
minyak kemiri yaitu 0,882 sedangkan nilai signifikansi suhu 
pemasakan dengan berat jenis minyak kemiri yaitu 0,310 
dengan menggunakan taraf signifikansi  sebesar 0,05. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lama 
pemasakan terhadap  berat jenis minyak kemiri tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi 
lebih besar daripada taraf signifikansinya sedangkan hubungan 
antara suhu pemasakan terhadap berat jenis juga tidak  
terdapat pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansinya 
juga lebih besar daripada taraf signifikansinya. 
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Dari gambar 4.7 diketahui beberapa perlakuan yang 
memenuhi syarat SNI dalam hal berat jenis yaitu yang berada 
diatas garis berwana hitam. Besarnya nilai berat jenis tersebut 
telah memenuhi berat jenis yang dipersyaratkan SNI yaitu 
0,9240 – 0,9290. Untuk meningkatkan kualitas minyak kemiri 
dengan  berat jenis yang sesuai SNI seharusnya dilakukan 
pemurnian dan perlakuan lebuh lanjut.  Menurut (Darmawan, 
2006) dengan penambahan adsorben baik arang aktif maupun 
bentonit telah berhasil meningkatkan berat jenis dibandingkan 
dengan yang tidak diberi adsorben. Peristiwa ini kemungkinan 
disebabkan oleh terserapnya fraksi ringan pada minyak oleh 
adsorben yang digunakan (Yusnita, 2004). Semakin besar 
konsentrasi adsorben kemungkinan menyebabkan adanya 
reaksi antara adsorben dengan minyak yang menyebabkan 
terserapnya asam lemak bebas (ALB) pada minyak sehingga 
menurunkan berat jenisnya. 

 
4.6  Perlakuan Terbaik 
 Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan 
mempertimbangkan parameter yang berpengaruh terhadap 
minyak biji kemiri. Dalam hal ini parameter yang dianalisis 
adalah rendemen, kadar air minyak, berat jenis, dan warna. 
Pemilihan perlakuan terbaik ini dilakukan secara kuantitatif yaitu 
dengan melihat nilai rerata tertinggi atau terendah pada masing-
masing parameter. Tabel berikut ini adalah rangkuman rerata 
nilai yang dihasilkan pada masing-masing parameter. 
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Tabel.  4.1 Rerata Rendemen, Kadar Air Minyak, Berat Jenis, 
dan Warna. 

Perlakuan 
Rendemen 

(%) 

Kadar 
Air 

Minyak 
Berat Jenis 

Warna 

RED 
GREEN BLUE 

S1T1 45,6 1,92 *0,9291 249,0 244 24,5 

S1T2 46 1,78 0,9229 226,5 202 0,5 

S1T3 47,2 1,97 *0,9244 252,5 239 1,5 

S1T4 47,6 1,78 0,9231 254,0 241,5 23 

S2T1 47,8 1,78 *0,9273 253,5 240 19,5 

S2T2 48,6 1,39 *0,9274 252,0 245 51,5 

S2T3 48,8 1,39 *0,9251 254,0 251 79 

S2T4 49,2 0,94 *0,92465 250,5 241,5 67,5 

S3T1 49,6 0,65 *0,9245 252,5 243 49,5 

S3T2 49,8 0,72 *0,9247 253,0 248 56 

S3T3 49,8 0,61 0,9233 251,0 244 61,5 

S3T4 50 0,28 0,9230 253,5 243 29 

S4T1 51,4 0,14 0,9229 254,0 244 29,5 

S4T2 52,2 0,19 *0,9248 255,0 252 26,5 

S4T3 52,6 0,13 *0,9265 253,0 244,5 50 

S4T4 *54 *0,12 *0,9263 249,0 238,5 16 

Syarat 
SNI 

        - 
0,15% 

bb 

0,9240-
0,9290 
g/cm3 

- 

 
 
A. Rendemen 

Pada peneiltian ini diambil nilai rendemen tertinggi 
sebagai rendemen terbaik. Nilai rendemen yang didapatkan 
cenderung meningkat seiring bertambahnya suhu pemasakan 
dan lama pemasakannya. Dari tabel 4.1 didapatkan hasil 
rendemen terbaik  sebesar 54% pada saat pemasakan suhu 
110o C dengan lama pemasakan 55 menit hal ini disebabkan 
karena pemanasan dengan cara di oven dapat memberikan 
pemanasan yang konstan dan merata pada setiap permukaan 
sehingga pada saat pengepresan minyak yang dikeluarkan lebih 
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banyak. Menurut Ward (1982) salah satu fungsi pemanasan 
adalah untuk mengkoagulasi protein sehingga mempermudah 
minyak yang dikeluarkan dari bahan tersebut. 

B. Kadar Air Minyak 
Pada analisa kadar air minyak diambil nilai kadar air 

minyak yang terkecil. Dari tabel 4.1 didapatkan kadar air terbaik 
yaitu 0,12% pada perlakuan pemasakan suhu 110oC dengan 
lama pemasakan 55 menit. Hal ini dikarenakan suhu yang 
sangat tinggi serta lama pemasakan yang lama pada bubuk biji 
kemiri yang dioven mengakibatkan menguapnya air yang 
terkandung dalam minyak kemiri terebut menguap secara 
signifikan.  

C. Berat Jenis 
Perlakuan terbaik untuk berat jenis adalah sampel yang 

mempunyai berat jenis sesuai SNI karena tidak semua sampel 
memenuhi syarat ( berat jenis 0,924-0,929) Pada tabel 4.1 
dapat diketahui bahwa berat jenis minyak kemiri yang 
memenuhi standar SNI terdapat pada beberapa perlakuan 
diantaranya {Suhu pemasakan (menit) ; Lama pemasakan (oC) 
}; 50:25, 50:45, 70:25, 70:35, 70:45, 70:55, 90:25, 90:35, 
110:35, 110:45, 110:55. 

D. Warna 
Untuk parameter rendemen dan warna, perlakuan 

terbaik adalah perlakuan yang menghasilkan nilai tertinggi untuk 
ketiga komposisi warnanya RGB (Red, Green, Blue) karena jika 
nilai RGB semakin mendekati nilai 255 berarti semakin cerah 
warnanya sedangkan jika nilai RGB semakin mendekati nilai 0 
berarti semakin gelap warnanya. 

Pada tabel 4.1 didapatkan nilai analisa warna (R,G,B)  
yang paling cerah yaitu (250, 251, 79) karena mendekati warna 
RGB putih (255,255,255) yang terdapat pada perlakuan 
pemasakan suhu 70oC dengan lama pemasakan 45 menit.  
Warna RGB tergelap terjadi pada perlakuan pemasakan suhu 
50oC dengan lama pemasakan 35 menit dengan warna RGB 
(226,5-220-0,5) karena mendekati warna RGB hitam (0,0,0). 
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 Secara umum dapat disimpulkan bahwa perlakuan 
pemasakan suhu 110o C dengan  lama pemasakan 55 Menit 
adalah perlakuan terbaik dalam penelitian ini, karena pada 
perlakuan tersebut diperoleh rerata rendemen tertinggi yaitu 
54%. Dengan nilai kadar air minyak terendah yaitu 0,12%. Nilai 
kadar air minyak ini telah memenuhi syarat standar mutu SNI 
yaitu kurang dari 0,15%. Selain itu pada perlakuan tersebut ini 
juga diperoleh berat jenis 0,9263 yang mana sudah memenuhi 
standar mutu SNI dengan ketentuan berat jenis diantara 0,924-
0,929. Walaupun perlakuan ini tidak memiliki kecerahan warna 
minyak yang terbaik, namun pada perlakuan ini mempunyai nilai 
warna RGB (249 – 238,5 – 16 ) yang merupakan warna cerah 
diatas rata-rata warna pada sampel lainnya. Sehingga secara 
umum perlakuan pemasakan suhu 110o C dengan  lama 
pemasakan 55 Menit adalah perlakuan terbaik terhadap mutu 
minyak kemiri karena 3 dari 4 parameter memberikan hasil 
terbaik pada perlakuan tersebut. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai 

efek suhu dan lama pemasakan terhadap rendemen pada 
ekstraksi biji kemiri dapat disimpulkan bahwa: 

1. Suhu pemasakan dan lama pemasakan menggunakan 
metode pengovenan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap hasil minyak dari ekstraksi biji 
kemiri. Sehingga suhu dan lama dapat meningkatkan 
rendemen dengan semakin lama pemanasan dan 
semakin tinggi suhu pemasakannya maka semakin 
besar rendemennya, hal ini dibuktikan dari perlakuan 
pemasakan suhu 110oC dan lama pemasakan selama 
55 menit yang mempunyai jumlah rendemen mencapai 
54%. 

2. Perlakuan terbaik yaitu pada proeses pemasakan 
menggunakan suhu 110oC dan lama pemasakan 55 
menit dengan rendemen 54%, kadar air minyak 0,12% 
yang telah memenuhi syarat mutu SNI yaitu maksimal 
0,15%, berat jenis 0,926 yang juga memenuhi syarat 
mutu SNI yaitu diantara 0,924-0,929 serta  warna 
R,G,B (249-238-16). 

 
5.2  Saran 

Saran untuk penelitian lebih lanjut yaitu: 
1. Perlu ada perbedaan suhu dan lama pemasakan dengan 

metode pemasakan  yang berbeda misalnya dikukus 
atau disangrai untuk mengetahui hasil yang optimal pada 
ekstraksi minyak kemiri. 

2. Perlu adanya studi lebih lanjut mengenai ekstraksi 
ampas hasil penekanan mekanis yang dihasilkan 
mengingat masih ada kadar minyak sekitar 5-10% yang 
bisa di ekstraksi menggunakan metode ekstraksi kimia. 
(Arlene, 2010) 
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MOH. SYAMSUL ARIFIN. NIM. 115100201111010. Ekstraksi 
Mekanis Biji Kemiri (Aleurites moluccana) dengan Variasi 
Suhu dan Lama Pemanasan terhadap Rendemen Minyak 
yang Dihasilkan. TA. Pembimbing : Dr. Ir. Sandra Malin 
Sutan, MP. Dan   Rini Yulianingsih, STP, MT. 
 

 
RINGKASAN 

 
 
Tanaman kemiri (Aleurites moluccana) adalah salah satu 

tanaman yang bernilai  ekonomis tinggi, karena selain 
menghasilkan kayu, juga menghasilkan biji yang memiliki banyak 
kegunaan. Pemanfaatan dan peningkatan nilai ekonomis 
terhadap biji kemiri telah dilakukan melalui deversifikasi produk. 
Salah satunya minyak kemiri, dimana dalam proses 
pengolahannya dilakukan metode ekstraksi mekanik yaitu 
dengan pengempaan menggunakan compression machine. 
Bahan juga diberi perlakuan pendahuluan sebelum dikempa 
yaitu pengecilan ukuran sebesar 10 mesh hingga menjadi bubuk 
dan pemanasan menggunakan oven dengan lama pemasakan 
dan suhu pemasakan tertentu untuk mempermudah ekstraksi 
minyak saat pengempaan sehingga tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh perlakuan pendahuluan sebelum 
pengempaan terhadap rendemen yang dihasilkan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode 
Eksperimental Deskriptif yaitu dengan melakukan percobaan 
secara langsung dengan variasi suhu dan lama pemasakan. 
Penelitian ini menggunakan 4 variasi suhu yang berbeda yaitu 
50o C, 70o C, 90o C, dan 110o C. Dan empat variasi lama 
pemasakan yaitu, 25, 35, 45, dan 55 menit. Sehingga diperoleh 
16 kombinasi perlakuan dengan dua kali ulangan dan diperoleh 
32 satuan percobaan. Terdapat kontrol yaitu biji kemiri tanpa 
perlakuan pendahuluan. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 
bahwa perlakuan terbaik terdapat pada proses pemasakan 
menggunakan suhu 110oC dan lama pemasakan 55 menit 
dengan rendemen  54%, kadar air minyak 0,12% yang telah 
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memenuhi syarat mutu SNI yaitu maksimal 0,15%, berat jenis 
0,926 g/cm3  yang juga memenuhi syarat mutu SNI yaitu diantara 
0,924-0,929 g/cm3  serta komposisi warna R,G,B (249-238-16). 

 
 

Kata Kunci : Compression Machine, Kemiri, Ekstraksi, 
Minyak Kemiri, Aleurites moluccana 
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MOH.SYAMSUL ARIFIN. NIM. 115100201111010. Mechanical 
Extraction of Candlenut Seed (Aleurites moluccana) with 
Variying Temperature and Cooking Periods toward Yield 
Generated. Minor Thesis. Supervisor : Dr. Ir. Sandra Malin 
Sutan, MP. and   Rini Yulianingsih, STP, MT. 
 

 
 

SUMMARY 
 
 

Candlenut (Aleurites moluccana) is one of the plants of 
high economic value, because in addition to producing wood, 
also produces a seed that has many uses. Utilization and 
improvement of the economic value of the candlenut seed has 
been done through product diversification. One of them 
candlenut oil, which in the treatment process carried out 
mechanical extraction method by compression using a 
compression machine. Materials were also given a pretreatment 
before be compressed is downsizing by 10 mesh into a powder 
and heating using an oven with a periodes of cooking and certain 
cooking temperature to facilitate oil extraction when compression 
so the purpose of this study was to determine the effect of pre-
treatment prior to compression toward yield produced. 

This research was conducted using Descriptive 
Experimental Method by experimenting directly with variations in 
temperature and periodes of cooking. This study uses four 
different variations of temperature are  : 50 ° C, 70 ° C, 90 ° C, 
and 110o C. And four variations of periodes of cooking are : 25, 
35, 45, and 55 min. Thus obtained 16 combined treatment with 
two replications and obtained 32 experimental unit. There are 
controls that candlenut seeds without pretreatment. 

From the research that has been done can be seen that 
the best treatment contained in the cooking process using a 
temperature of 110oC and periodes of cooking 55 minutes with a 
yield of 54%, oil water content of 0.12% which have met the 
quality requirements of SNI is a maximum of 0.15%, a specific 
gravity 0.926 g/cm3  which also meet the quality requirements of 
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SNI is between 0.924 to 0.929 g/cm3  and the composition of the 
R, G, B (249-238-16). 

 
 

Keywords : Compression Machine, Candlenut, Extraction, 
Candlenut oil, Aleurites moluccana 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1  Latar Belakang 
Tanaman kemiri (Aleurites moluccana) adalah salah satu 

tanaman yang bernilai  ekonomis tinggi, karena selain 
menghasilkan kayu, juga menghasilkan biji yang memiliki 
banyak kegunaan. Biji kemiri merupakan bagian dari tanaman 
kemiri yang paling bernilai ekonomis, namun selama ini 
penggunaannya di Indonesia masih terbatas untuk bumbu 
masakan dan sebagian diekspor dalam bentuk biji utuh dan biji 
kupas. Penggunaannya sebagai bahan baku industri minyak 
nabati tidak berkembang seperti di Jepang, Filipina dan 
beberapa negara lainnya. Menurut Departemen Pertanian, 
tanaman kemiri sangat cocok untuk menghutankan tanah kering 
dan tandus serta lereng-lereng gunung karena tidak 
membutuhkan iklim yang spesifik. 

Dalam dunia perdagangan, minyak kemiri banyak 
digunakan sebagai minyak mengering. Berdasarkan 
pengelompokannya, menurut Ketaren (1986) minyak kemiri 
termasuk dalam kelompok minyak lemak. Industri yang 
menggunakan minyak pengering diantaranya adalah industri 
cat, sabun dan kosmetik. Perdagangan kemiri di Indonesia 
umumnya masih dalam bentuk biji kemiri dan daging kemiri baik 
untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.  

Daging biji kemiri mengandung kadar minyak yang tinggi 
yaitu sebesar 55% - 65% dan merupakan komponen terbeesar 
yang dikandungnya (Ketaren, 1986). Ini berarti bahwa biji kemiri 
cukup potensial sebagai bahan baku industri minyak nabati. 

Minyak kemiri tergolong jenis minyak mengering (drying 
oil), dan dapat digunakan sebagai pengganti minyak biji rami 
(linseed oil) yang selama ini banyak dipakai untuk memenuhi 
minyak mengering dalam negeri. Hal ini didasarkan pada sifat 
ketidakjenuhannya yang tinggi. 

Minyak mengering menurut (Ketaren, 1986) yaitu minyak 
yang mempunyai sifat dapat mengering jika kena oksidasi dan 
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akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental, dan 
membentuk sejenis selaput jika dibiarkan pada udara 
terbuka.Minyak mengering digunakan secara luas dalam bidang 
industri cat, varnis, dan tinta cetak. Selain itu, sebagai minyak 
mengering minyak kemiri juga digunakan dalam industri sabun, 
kosmetik, farmasi (obat-obatan), pelapis benda-benda seni, 
untuk membatik dan lain-lain. 

Kebutuhan konsumen di Indonesia akan minyak 
mengering, selama ini kebanyakan dipenuhi oleh minyak biji 
rami dan minyak tung (tung oil) yang sebagian besar masih di 
impor. Kebutuhan konsumen akan minyak nabati, khususnya 
minyak mengering diperkirakan akan semakin meningkat pada 
tahun-tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin 
bertambahnya jumlah penduduk serta semakin majunya 
teknologi. 

Kebutuhan akan minyak mengering tersebut sebagian 
dapat dipenuhi dengan mengembangkan industri minyak kemiri 
di Indonesia. Industri minyak kemiri ini sangat mungkin 
dikembangkan bila dilihat dari aspek bahan baku. Selain itu, 
pengembangan industri minyak kemiri dapat menghemat neraca 
pembayaran dan mengurangi ketergantungan pada impor 
minyak mengering. 

Khususnya yang menyangkut teknologi pasca panen 
untuk meningkatkan nilai tambah kemiri. Salah satunya adalah 
studi pengolahan biji kemiri menjadi minyak. Studi ini dapat 
menjadi titik awal dalam mengembangkan industri minyak kemiri 
di Indonesia. Dalam kaitannya dengan ini, maka perlu dikaji 
kondisi-kondisi pengolahan yang efektif dan efisien, dan salah 
satunya adalah kondisi pemasakan daging biji sebelum 
diekstraksi. 

Pemasakan biji (cooking of oilseeds) merupakan salah 
satu tahap penting dalam ekstraksi minyak dengan cara 
pengempaan mekanis. Pemasakan biji akan berpengaruh 
terhadap rendemen serta sifat fisiko-kimia (karakteristik) minyak 
yang dihasilkan, dimana sifat fisiko-kimia tersebut akan 
menentukan mutu minyak. 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu ekstraksi mekanis yaitu menggunakan Compression 
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machine. Compression machine adalah mesin yang pada 
umumnya digunakan untuk uji tekan misalnya beton. 
Digumnakannya alat ini karena penggunakaannya yang mudah 
untuk ekstraksi minyakkemiri skala kecil karena pengaturan 
tekanan yang otomatis, tidak seperti hydaulic press dan press 
uli ryang pengempaanya secara manual. Namun untuk 
menggunakan compression machine perlu adanya tambahan 
silender dan wadah sebagai tempat bahan yang akan 
diekstraksi. 

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk 
menggunakan cara pemasakan mengunakan oven dengan 
variasi suhu dan lama pemasakan secara berturut turut yaitu 
50o, 70o, 90o, dan 110o C. Sedangkan lama pemasakan yaitu, 
25, 35, 45, dan 55 menit yang kemudian biji kemiri dikempa 
menggunakan Compression Machine. Hal ini dimaksudkan 
untuk mengkaji perlakuan manakah yang dapat menghasilkan 
kuantitas dan kualitas hasil rendemen yang dikehendaki. 

1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh suhu dan lama pemasakan pada 

proses ekstraksi terhadap kesetimbangan massa 
ekstraksi minyak kemiri? 

2. Bagaimana perlakuan terbaik untuk menghasilkan 
rendemen minyak tertinggi? 
 

1.3  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengkaji pengaruh suhu dan lama pemasakan pada 
proses ekstraksi terhadap kesetimbangan massa 
ekstraksi minyak kemiri. 

2. Untuk mencari perlakuan terbaik yang menghasilkan 
rendemen minyak tertinggi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
1.  Memberikan informasi tentang perlakuan pendahuluan 

dengan faktor lama dan suhu pemasakan yang sesuai 
untuk mendapatkan rendemen minyak yang lebih 
banyak serta sifat fisiko-kimia yang baik. 

2. Memberikan informasi mengenai cara ekstrasi minyak 
biji kemiri secara mekanik menggunakan compression 
machine dengan hasil rendemen yang optimal. 

 

1.5  Batasan Masalah 
1. Penelitian ini membahas metode perlakuan dengan cara 

dioven menggunakan variasi lama pemasakan dan suhu 
pemasakan. 

2. Proses yang dipakai menggunakan Compression 
Machine. 

3. Kemiri yang diambil dari berasal dari Kota Pamekasan, 
Madura dengan jenis kemiri sayur (Aleurites moluccana) 

4. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kemiri (Auleurites moluccana) 

 Klasifikasi tanaman kemiri menurut Anonimous (2000) 
mempunyai sistematika sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophita 
 Sub Divisi : Angiospermae 
 Kelas  : Dicotyledoneae 
 Bangsa : Euphorbiales 
 Suku  : Euphorbiaceae 
 Marga  : Aleurites 
 Jenis  : Aleurites moluccana (L) Wild 

 Tanaman kemiri (Aleurites moluccana (L) Wild) tumbuh 
secara liar di hutan tropis dan sub tropis, tinggi pohonnya dapat 
mencapai 25-30 m dan diameter batangnya dapat mencapai 
kurang lebih 110 cm (Anonimous, 1991). 
 Kemiri yang dalam bahasa daerah disebut buah tondeh 
atau buah kareh (Minangkabau), muncang (Sunda) dan 
keminting (Dayak) sebetulnya tergolong bumbu dapur. Bijinya 
yang berwarna putih kekuningan dipergunakan untuk 
menggurihkan masakan. Meski biji kemiri memberikan rasa 
gurih. Bagian ini mengandung asam hidrosianik yang beracun. 
Jika termakan dalam jumlah berlebihan bias memabukkan dan 
menyebabkan diare. Hal ini menyebabkan biji kemiri lebih 
difungsikan sebagai bumbu dapur bukan untuk dimakan mentah 
dan minyaknya pun jarang digunakan untuk menggoreng 
(Anonimous, 2004). 

Kemiri gelondong yang kering (buah kemiri) beratnya 
dapat mencapai 8-14 g/biji dengan tebal kulit (batok) 3-5 mm, 
yang merupakan 60-70% dari berat buahnya. Biji kemiri 
mengandung kurang lebih 60% minyak mudah menguap dan 
dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan industry misalnya 
pembuat cat, pernis, sabun, obat-obatan, dan kosmetik. Sisa 
hasil ekstraksi (ampasnya) mengandung lebih kurang 8,5% 
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nitrogen dan kurang lebih 4% fosfat yang baik untuk pupuk 
tanaman namun kurang baik untuk pakan ternak. Sementara 
kulit bijinya dapat dimanfaatkan untuk bahan obat nyamuk bakar 
dan arang (Rakhmadiono dan Mujiono, 1991). 
 Setiap 100 gram daging biji kemiri mengandung 636 
kalori, 19 gram protein, 63 gram lemak, 8 gram karbohidrat, 80 
mg kalsium 200 mg fosfor, 2 mg zat besi, 0,06 mg vitamin dan 7 
gram air (Ketaren, 1986). 

Asam lemak yg terkandung dalam minyak kemiri terdiri 
dari 55% asam palmiat, 6,7% stearat, 10,5 % oleat, 48,5& 
linoleat, dan 28,5% linilenat. Asam palmiat dan stearat termasuk 
golongan asam lemak jenuh, sedangkan asam oleat, linoleat, 
dan linolenat termasuk golongan asam lemak tidak jenuh 
(Ketaren, 1986). 

Minyak kemiri mempunyai sifat-sifat khusus dimana 
minyak ini mudah mengering bila dibiarkan di udara terbuka. 
Oleh karena itu minyak kemiri dapat digunakan sebagai minyak 
pengering dalam industry minyak dan varnish. Sifat minyak 
kemiri yang dihasilkan antara lain dipengaruhi oleh metode 
ekstraksi, mutu bahan bakunya dan pemasakan biji kemiri 
sehingga dalam melakukan pemasakan biji kemiri memerlukan 
metode yang tepat sehingga hasil dapat optimal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yusnita (2004) 
menyebutkan bahwa peningkatan waktu pemasakan 
berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen, berat jenis, 
kadar asam lemak bebas dan bilangan iod minyak yang 
dihasilkan. Minyak yang dihasilkan dengan lama pemasakan 30 
menit merupakan kondisi pemasakan terbaik dengan rendemen 
49,94%, bilangan iod 158.657 Gram iod, kadar asam lemak 
bebas 1.1399 %,  dan berat jenis 0,9211 g/cm3. 

 
2.2  Ekstraksi Minyak 

 Ekstraksi minyak adalah suatu cara untuk mendapatkan 
minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung 
minyak atau lemak. Tujuan proses ekstraksi adalah :  
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1. Untuk memperoleh minyak tanpa dirusak oleh proses itu 
dan dalam keadaan semurni mungkin. 

2. Untuk memperoleh hasil minyak sebanyak mungkin. 
3. Untuk menghasilkan sisa (residu) yang bernilai setinggi 

mugkin.  

Adapun cara ekstraksi menurut Ketaren (1986), 
bermacam-macam yaitu rendering (dry dan wet rendering), 
Mechanical expression dan solvent extraction. 

A. Rendering  
Menurut Ketaren (2008) Rendering merupakan suatu 

cara ekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang diduga 
mengandung minyak dengan kadar air tinggi. Pada semua cara 
rendering penggunaan panas adalah suatu hal yang spesifik, 
yang bertujuan menggumpalkan protein pada dinding sel bahan 
dan untuk memecahkan dinding sel sehingga mudah ditembus 
oleh minyak atau lemak yang terkandung di dalamnya. 

Menurut pengerjaannya, rendering dibagi dalam dua 
cara yaitu: 1) wet rendering dan 2) dry rendering. 

 
1. Wet Rendering 

Merupakan proses rendering dengan 
penambahan sejumlah air selama berlangsungnya 
proses tersebut. Cara ini dikerjakan pada ketel yang 
terbuka atau tertutup dengan menggunakan temperature 
tinggi serta tekanan 40 sampai 60 pound tekanan uap 
(40-60 psi). bahan yang akan diekstraksi ditempatkan 
pada ketel yang dilengkapi alat pengaduk, kemudian air 
ditambahkan dan campuran tersebut dipanaskan 
perlahan-lahan sampai suhu 50oC sambil diaduk. Minyak 
yang terekstraksi akan naik ke atas dan kemudian 
dipisahkan. Peralatan yang digunakan adalah autoclave 
atau digester. Proses ini berlangsung selama 4-6 jam. 
(Ketaren, 2008) 
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2. Dry Rendering 
  Merupakan proses rendering tanpa penambahan 
air selama proses berlangsung. Cara ini dikerjakan 
dalam ketel yang terbuka dan dilengkapi dengan steam 
jacket serta alat pengaduk (agitator). Bahan dimasukkan 
dalam ketel tanpa penambahan air. Bahan tadi dipanasi 
sambil diaduk. Pemasakan dilakukan pada suhu 104oC-
110oC. Ampas bahan yang telah diekstraksi akan 
diendapkan pada dasar ketel. Minyak atau lemak yang 
dihasilkan dipisahkan dari ampas yang telah mengendap 
dan pengambilan minyak dilakukan dari bagian atas 
ketel. (Ketaren, 2008) 

 
B. Mechanical Expression 

Pengepresan mekanis merupakan suatu cara ekstraksi 
minyak atau lemak, terutama untuk bahan yang berasal dari biji-
bijian. Pada pengepresan mekanis ini diperlukan perlakuan 
pendahuluan sebelum minyak atau lemak dipisahkan dari 
bijinya. Perlakuan pendahuluan tersebut mencangkup 
pembuatan serpih, perajangan dan penggilingan serta 
tempering atau pemasakan. 

Dua cara yang umum dalam pengepresan mekanis, 
yaitu : 1) pengepresan Hidraulik (Hydraulic Pess) dan 2) 
pengepresan berulir (Expeller Pressing). 

 
1. Hydraulic Pressing 

 Proses ini pada umumnya disebut pula dengan 
pengempaan secara batch. Pengempaan dapat 
dilakukan secara terbuka (bahan yang dikempa 
terbungkus kain saring juga benda dalam sangkar). 
Banyaknya minyak yang diekstraksi tergantung dari 
lamanya pengepresan, tekanan yang dipergunakan, 
serta kandungan minyak dalam bahan asal. Sedangkan 
banyaknya minyak yang tersisa pada bungkil bervariasai 
sekitar 4 sampai 5 % tergantung dari lamanya bungkil 
ditekan dibawah tekanan hidraulik. Contoh komoditi 
antara lain : minyak jarak, minyak kedelai, kapuk randu, 
kemiri, kacang tanah dan jagung. 
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Gambar 2.1. Skema Cara Memperoleh Minyak dengan 
Pengepresan 

 

Gambar 2.1 adalah skema cara memperoleh minyak 
dengan metode pengepresan. Pada awal proses diperlukan 
bahan yang mengandung minyak misalnya kemiri, kemudian 
dilakukan pengecilan ukuran pertama dengan cara dirajang 
yang kemudian dilanjutkan dengan pengecilan ukuran kedua 
yaitu penggilingan menggunakan blender agar ukuran bahan 
lebih kecil. Setelah itu dilakukan pemasakan menggunakan 
oven sebagai perlakuan pendahuluan sebelum pengepresan, 
pemasakan ini berfungsi untuk meningkatkan keenceran minyak 
dan memudahkan minyak untuk keluar pada saat proses 
pengepresan. Kemudian kemiri bubuk yang sudah dimasak 
menggunakan oven dengan suhu tertentu dipres menggunakan 
compression machine untuk mengeluarkan minyaknya dan 
terpisah dari ampas kemiri. 

Bahan yang  
Mengandung  
minyak 

Perajangan Penggilingan 

Minyak Kasar 

Ampas 

Pengepresan 

Pemasakan/ 
Pemasakan 
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2. Pressing 
Cara expeller pressing memerlukan pendahuluan yang 
terdiri dari proses pemasakan atau tempering, proses 
pemasakan berlangsung pada temperatur 115,5oC 
dengan tekanan sekitar 110kg/cm2. Kadar air minyak 
atau lemak yang dihasilkan berkisar sekitar 2,5-3,5%. 
Sedangkan bungkil yang dihasilkan mengandung minyak 
sekitar 4-5%. Contoh komoditi antara lain minyak kelapa, 
kelapa sawit, biji kapas, lemak tengkawang dan coklat. 

C. Solvent Extraction 
Prinsip dari proses ini adalah ekstraksi dengan 

melarutkan minyak dalam pelarut minyak atau lemak. Pada cara 
ini dihasilkan bungkil dengan kadar minyak yaitu sekitar 1% atau 
lebih rendah dan mutu yang dihasilkan cenderung menyerupai 
hasil dengan cara expeller pressing karena sebagian fraksi 
bukan minyak ikut terekstraksi. Pelarut minyak atau lemak yang 
biasa dipergunakan dalam proses dengan pelarut penguap 
adalah petroleum eter, gasoline karbon disulfide, karbon 
tetraklorida, benzene dan n-beksane. Perlu diperhatikan bahwa 
jumlah pelarut menguap atau hilang tidak boleh lebih dari 5%. 
Contoh komoditi antara lain : minyak bunga melati, bunga 
mawar, srikanta, kemuning, gandasuli kuning, sedap malam, 
liliac gardenia dan coklat (Taufik, 1991). 

 
2.3 Pengolahan Minyak Kemiri  

Minyak kemiri merupakan salah satu hasil olahan kemiri 
yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging biji kemiri. Rendemen 
minyak yang diperoleh biasanya sekitar 30-65%. Seperti halnya 
pengolahan minyak untuk biji-bijian lain yang mengandung 
rendemen minyak tinggi, pengilahan daging biji kemiri menjadi 
minyak juga dilakukan dengan pengepresan mekanis 
(mechanical expression). Proses pengolahan minyak kemiri 
meliputi pembersihan, dan penyortiran, penghalusan daging biji, 
pemasakan, pengempaan, pemurnian dan terakhir pengemasan 
(Paimin, 1994). 



  

11 
 

1. Pembersihan dan Penyortiran (Purify and Sorting) 
 

Untuk menghasilkan minyak kemiri bermutu 
tinggi, diperlukan baku daging biji kemiri yang bermutu 
pula. Untuk ini perlu dilakukan penyortiran untuk memilih 
daging biji yang  bersih, berwarna cerah dan tidak 
mengandung cendawan atau hama gudang. Utuk 
membersihkan kotoran dan debu dari bahan dapat 
digunakan nyiru, pengayak, dan aspirator. Ukuran 
daging biji kemiri tidak menjadi kendala. Kemiri utuh, 
pecah atau bahkan hancur dapat digunakan, sebab 
semua daging biji kemiri akan diperkecil ukurannya 
sebelum di pres atau dikempa. 
 

2. Penghalusan daging biji (Flaking) 
 

Setelah diperoleh daging kemiri yang bersih dan 
baik kualitasnya, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan 
adalah penghalusan daging biji. Langkah ini perlu 
dilakukan untuk mempermudah pengepresan dan 
memperbesar luas permukaan daging agar minyak 
dapat diperas secara maksimal. Penghalusan daging biji 
kemiri dapat dilakukan dengan cara perajangan, 
pemipihan, maupun penyerpihan. Alat yang dapat 
dipakai untuk keperluan ini dapat berupa pisau, alat 
penumbuk, atau penggiling tergantung kebutuhan. 

 
3. Pemasakan (Tempering) 

 
Pemasakan merupakan salah satu tahap penting 

dalam pengolahan minyak kemiri. tujuan pemasakan 
adalah untuk menyatukan dan mengumpulkan butir-butir 
minyak sehingga memungkinkan minyak dapat mengalir 
keluar dari daging biji dengan mudah. Selain itu 
pemasakan juga dapat mengurangi afinitas minyak pada 
permukaan biji sehingga pekerjaan pemerasan menjadi 
lebih efisien. 
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4. Pengempaan (Pressing) 
 

Pengempaan atau pengepresan dilakukan untuk 
memeras minyak yang ada di dalam daging agar dapat 
keluar dari pengempaan ini, selain dihasilkan minyak 
juga dihasilkan bungkil kemiri yang masih mengandung 
minyak dengan kadar 10-20% tergantung lama dan cara 
pengempaan. 
 

5. Pemurnian 
 

Minyak yang dihasilkan biasanya masih 
tercampur dengan bungkil (ampas). Serat dan kotoran 
lainnya oleh karena itu perlu dilakukan penyaringan 
untuk mendapatkan minyak yang bersih untuk 
dipasarkan di pasar lokal sebagai minyak kasar. Untuk 
mendapatkan minyak berkualitas tinggi masih perlu 
dilakukan pemurnian minyak kasar. Proses pemurnian 
minyak kemiri dilakukan dalam beberapa tahap seperti 
uraian dibawah ini: 

a) Degumming, untuk menghilangkan gum (getah) 
b) Penyabunan, untuk menghilangkan asam lemak 

bebas yang terdapat dalam miyak 
c) Pemucatan, dilakukan untuk mengurangi intensitas 

warna minyak agar menjadi lebih bening. 
d) Deodorisasi, dilakukan untuk menghilangkan 

komponen-komponen penyebab bau yang tidak 
diinginkan dalam minyak 

e) Pengemasan 
 

  Hasil minyak kemiri yang telah dimurnikan harus 
dijaga agar tidak mengalami kerusakan dengan 
memperhatikan faktor suhu, cara penanganan dan 
kemasan yang dipakai. Minyak kemiri dapat dikemas 
dalam bahan yang bersifat tahan lama, bertujuan untuk 
mencegah penetrasi lemak dari dalam ke luar melalui 
dinding pembungkus. Selain itu minyak kemiri harus 
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dijaga dari sengatan cahaya matahari langsung untuk 
mengatasi peranan cahaya sebagai katalis pada proses 
oksidasi lemak. 
Secara umum pengolahan daging kemiri yaitu persiapan 
daging kemiri yang kemudian dilakukan pembersihan dari 
bahan pengotor seperti sisa kulit kemiri, tanah, dan 
lainnya. Setelah itu dilakukan penyortiran terhadap yaitu 
pemisahan kemiri yang berkualitas baik. Bahan yan 
terpilih kemudian dihaluskan denga ukuran tertentu agar 
serta dipanaskan dengan suhu tertentu untuk 
memudahkan ekstraksi minyak. Setelah itu langsung 
dilakukan pengempaan untuk memisahkan minyak dan 
ampas kemiri. Minyak yang dihasilkan akan dilakukan 
pemurnian yang kemudian akan dikemas. Proses 
pengolahan kemiri dapat dilihat pada gambar 2.2 (Paimin, 
1994). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 2.2. Bagan Pengolahan Minyak Kemiri 
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Minyak kemiri yang berkualitas baik harus sesuai 
dengan syarat yang ditetapkan SNI. dibawah ini adalah tabel 
spesifikasi persyaratan minyak kemiri sebagai pembanding 
dengan hasil minyak kemiri dari penelitian ini : 

Tabel 2.1  Tabel Spesifikasi Persyaratan Mutu Minyak 
Kemiri 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan 
-Bau 
Warna 

 
- 
- 

 
Normal 
Normal 

2. Bobot Jenis 
25oC/25oC 

- 0.9240-0.9290 

3. Indeks Bias 25oC - 1.4730-1.4790 

4. Kadar air (b/b) % Maks. 0,15 

5. Bilangan Penyabunan Mg KOH/g 
Contoh 

184-202 

6. Bilangan iod Gram 
iod/100gram 
Contoh 

136-167 

7. Asam lemak bebas 
(FFA) (sebagai asam 
linileat), (b/b) 

% 0.10-1.50 

                                                                                                
Sumber : SNI 01-3555-1994 

Acuan dari spresifikasi persyaratan mutu kemiri adalah:  

- SNI 19-04229-1989, petunjuk pengambilan contoh cairan dan 
semi padatan 
- SNI 01-3555-1994, cara uji minyak dan lemak 
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2.4  Kadar Air Bahan 
  Kadar air bahan menujukkan banyaknya kandungan air 
persatuan bobot bahan. Terdapat dua metode dalam penentuan 
nilai kadar air bahan yaitu kadar air basis basah (wet basic) dan 
kadar air basis kering (dry basic). 
  Kadar air basis kering yaitu bobot air yang dikandung per 
berat bahan tetap, dapat dituliskan dalam persamaan : 
 
 
 KA(%bk)=BeratAwal – BeratAkhir x 100%..................(1) 
       Berat Akhir 

  

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

 

 KA(%bb)= Berat Awal – Berat Akhir  x 100% .............(2) 
         Berat Awal 
  
 Pada awal proses pengeringan bahan memiliki kadar air 
tinggi dan permukaan basah masih dilapisi air. Proses 
pengeringan berlangsung serupa dengan air bebas. Kecepatan 
pengeringan pada keadaan stabil adalah tetap dan besarnya 
ditentukan oleh sifat air dan sifat permukaan bahan. 
  Pengujian kandungan air pada minyak sangat penting 
karena dapat menduga ketahanan daya simpan minyak Menurut 
Bennion (1980), minyak yang berkadar air tinggi cenderung 
memiliki daya simpan yang lebih pendek, sebagai akibat 
terjadinya hidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. 
 
2.5   Pemasakan 

 Menurut (Hamilton dan Hamm, 2000)  pemasakan dalam 
pengolahan minyak perlu pengawasan karena menentukan 
kualitas minyak akhir. Adapun tujuan pemasakan : 



  

16 
 

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

tertentu 
3. Menaikkan keenceran minyak 
4. Mengumpulkan beberapa protein sehingga 

memudahkan pemisahan lebih lanjut 
5. Mengendapkan beberapa fosfatida yang tidak 

dikehendaki 

2.6   Mass Balance (Keseimbangan Massa) 

Hukum konversi massa menyatakan bahwa massa tidak 
dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi, di dalam 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, 1983). 

Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk 
mencari atau mengetahui material yang masuk (inflow) dan 
yang keluar (outflow) pada proses, kemudian menentukan 
jumlah 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, 1990). 

 
2.7  Rendemen 

Rendemen merupakan pertandingan antara berat produk 
yang dihasilkan dengan berat bahan dasarnya sehingga kita 
dapat mengetahui presentase rendemen yang dihasilkan yang 
dapat dihitung dengan rumus : 

    

 .........(3) 
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2.8  Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri (2008) 
dimana dalam proses ekstraksi minyak kemiri secara mekanis 
menggunakan hydraulic Press dengan tekanan tetap yaitu 177 
kg/cm2 untuk setiap sampel sebanyak 250 gram yang diberi 
perlakuan pendahuluan dengan cara penyangraian dan 
pengukusan dengan beberapa variasi lama pendiaman saat 
pengepresan yaitu 10, 15, dan 20 menit untuk mengetahui 
perlakuan manakah yang menghasilkan rendemen terbanyak 
serta sifat fisiko kimia terbaik. Hasil rendemen minyak kemiri 
terbanyak yaitu sebesar 53,88% dengan perlakauan 
pendahuluan pengukusan serta lama pendiaman selama 20 
menit. 

Penelitian juga dilakukan oleh Arlene (2010) dalam 
proses ekstraksi kemiri secara mekanis menggunakan Hydraulic 
Press dengan tekanan tetap yaitu 100 kg/cm2 untuk setiap 
sampel seberat 250 gram yang diberi perlakuan yaitu 
pemasakan dengan cara dipanggang dengan suhu 30oC, 60oC, 
dan 90oC  serta ukuran kemiri utuh dan bubuk ukuran 10 - 20 
mesh. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa waktu 
pemanggangan biji kemiri optimum untuk penekanan adalah 90 
menit pada kondisi serbuk dengan yield tertinggi yaitu 33,38%. 
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Tabel 2.2  Penelitian Terdahulu 
 

 
No 

 
Parameter 

Hasil Rendemen 
minyak kemiri 

tertinggi 

 
Penulis 

1 
 

 
 

 
 
 

 
2 
 

 
 

-Ekstraksi Mekanis 
menggunakan 
Hydraulic Press 
-berat tiap contoh 
sebesar 250 gram 
-Lama Pendiaman 10, 
15, 20 menit 
-Tekanan Hydraulic 
Press sebesar 177 
kg/cm2 

-Perlakuan 
pendahuluan: 
Penyangraian, dan 
Pengukusan 
  
-Ekstraksi Mekanis 
menggunakan 
Hydraulic Press 

- berat tiap contoh 
sebesar 250 gram 

-Tekanan sebesar 100 
kg/cm2 
-Kemiri utuh dan bubuk 
(10-20 mesh)  

-lama pemangganan 
30, 60, 90 menit 
  

53,88% dengan 
pengukusan serta 
lama pendiaman 
selama 20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,38% dengan 
waktu 
pemanggangan 90 
menit dengan 
kondisi serbuk 

Sri (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arlene, dkk 
( 2010) 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 
 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 - 
Desember 2015 di Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan 
dan Hasil Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian dan Laboratorium Teknik Sipil Universitas 
Brawijaya Malang. 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1  Alat Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Timbangan, untuk mengukur massa bahan. 
2. Stopwatch, untuk mencatat waktu selama proses 

pemanasan 
3. Oven, untuk memanaskan bahan dan mengukur kadar 

air bahan 
4. Compression Machine, untuk mengestraksi minyak 

kemiri 
5. Gelas ukur, untuk mengukur rendemen minyak kemiri 
6. Timbangan digital, sarana untuk mengukur kadar air 

bahan 
7. Botol kaca, sebagai wadah rendemen minyak kemiri 
8. Blender, untuk menghaluskan bahan 
9. Ayakan 10 mesh, untuk mengayak bahan 
10. Kamera DSLR, untuk dokumentasi dan penunjang 

analisa warna 

3.2.2  Bahan Penelitian 
Bahan utama yang digunakan adalah biji kemiri bulat 

utuh jenis kemiri sayur (Aleurites moluccana) yang biasa 
digunakan untuk bumbu masak dan telah dikupas kulit 
cangkangnya, yang berasal dari pasar Tujuh Belas Agustus, 
Pamekasan, Madura.  
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3.3  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Metode Eksperimental Deskriptif yaitu dengan melakukan 
percobaan secara langsung dengan perlakuan yang terdiri atas 
dua faktor yaitu Suhu Pemanasan (T) dan Periode Pemanasan 
(P). Suhu pemanasan terdiri dari 4 level yaitu 50o, 70o, 90o, dan 
110o Celcius. Sedangkan periode pemanasan terdiri dari 4 level 
yaitu, 25, 35, 45, dan 55 menit dengan massa bahan tiap 
perlakuan sebesar 250 g dengan ukuran biji kemiri 10 mesh. 
Lama pengempaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
selama 5 menit mulai dari 100 kN hingga besar tekanan yaitu 
250 kN . Setiap perlakuan dilakukan 2 kali pengulangan 
sehingga diperoleh 32 satuan percobaan ditambah 1 sampel 
sebagai kontrol dengan total keseluruhan adalah 33 satuan 
percobaan. 
 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan percobaan 

 
 
3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari dua tahap yaitu: 
- Penelitian pendahuluan 
- Penelitian utama 
 
 
 

Suhu 
Pemanasan 

Oven (S) 
(Celcius) 

Periode Pemanasan Oven (T) 
(Menit) 

 (KONTROL) 
T1  
(25) 

T2 
(35)  

T3       T4 
(45)    (55) 

S1 50o S0T0 S1T1 S1T2 S1T3    S1T4 

S2 70o  S2T1 S2T2 S2T3    S2T4 

S3 90o  S3T1 S3T2 S3T3    S3T4 

S4 110o  S4T1 S4T2 S4T3    S4T4 
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3.4.1  Penelitian Pendahuluan 
 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui 
ukuran bahan yang sesuai, lama pendiaman saat proses 
pengepresan agar mendapat yield minyak kemiri yang maksimal 
serta untuk mengetahui besar tekanan yang cocok untuk 
pengempaan biji kemiri. Pada penelitian ini tidak digunakan 
waktu pendiaman dan tekanan pengempaan sebesar 250 kN. 
Tidak dilakukannya pendiaman setelah alat mencapai tekanan 
250kN dikarenakan minyak dapat terserap kembali kedalam 
bahan dan kain saring saat proses, dan tekanan 250kN 
digunakan dengan pembanding 150kN, dan 300kN. Namun 
jumlah rendemen terbanyak diperoleh dengan tekanan 250 kN 
dengan ulangan 4 kali pada masing-masing contoh. 
 
3.4.2  Penelitian Utama 
 Penelitian utama bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
suhu pemasakan dan periode pemasakan terhadap rendemen 
dan sifat fisiko-kimia biji kemiri. Proses penelitian melalui 
beberapa tahap yaitu : 
 
A. Tahap Pendahuluan 

Pada pengepesan mekanis diperlukan perlakuan 
pendahuluan sebelum minyak dipisahkan dari biji kemiri. 
Perlakuan pendahuluan ini antara lain : 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
2. Membersihkan daging biji kemiri dari bahan pengotor 
3. Menghancurkan daging biji kemiri sebesar 10 mesh 

untuk mempermudah pengepresan 
4. Pemanasan oven dilakukan untuk merusak sel-sel yang 

melingkupi, serta mencairkan minyak sehingga 
memungkinkan minyak dapat mengalir keluar dari 
daging biji kemir dengan mudah. 

 
B. Tahap Lanjutan 

Pada tahap ini daging biji kemiri yang sudah mengalami 
perlakuan pendahuluan dikempa dengan menggunakan 
Compression Machine. Pengepresan ini dilakukan dua kali 
pengulangan  dengan tekanan 250 kN. 
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3.5  Variabel Pengamatan 

 Parameter yang diamati dalam penelitian ini antara lain: 
1. Massa : - massa kemiri sebelum dan sesudah 

pemanasan 
- massa kemiri setelah pengecilan ukuran 
- massa ampas kemiri setelah pengepresan 

2. Volume minyak kemiri yang dihasilkan pada setiap tahap 
pengepresan 

3. Pemilihan perlakuan terbaik 
4. Sifat fisik kemiri dan kimia minyak kemiri 

o Sifat fisik : Warna, Rendemen, dan Berat Jenis 
o Sifat Kimia : Kadar air bahan, dan kadar air minyak 

 3.6  Pengamatan dan  Analisa Data 

A. Rendemen  
 
Rendemen ditentukan dengan cara menghitung berat 

minyak yang dihasilkan dari setiap perlakuan pada tekanan dan 
lama pengempaan yang tetap serta kadar air bahan baku yang 
sama. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran rendemen 
minyak kemiri untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
keberhasilan proses ekstraksi yang telah dilakukan. Rendemen 
yang dimaksud disini adalah rendemen hasil pengepresan biji 
kemiri menggunakan alat compression machine dengan besar  
tekanan 250 kN dengan level pemasakan pendahuluan sebesar 
50o C, 70o C, 90o C, dan 110o C. Dengan periode pemasakan 
yaitu 25, 35, 45, dan 55 menit. Panas yang dihasilkan akan 
mampu merusak struktur anatomi sel dalam biji kemiri dan 
menaikkan keenceran minyak. 

Menurut Pominski et al. (1970) menjelaskan bahwa 
tekanan optimum  pada biji-bijian untuk menghasilkan yield 
tergantung pada kondisi sebelum penekanan dan jenis biji . 
Semakin besar tekanan maka hasil rendemen semakin tinggi. 
Pada penelitian ini metode pemasakan yang dilakukan adalah 
pengovenan. Setelah dilakukan percobaan berulang ulang 
diperoleh tekanan optimal yaitu 250kN.  
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B. Kadar Air Bahan dan Minyak 
 
Pengukuran kadar air minyak dilakukan untuk 

mengetahui umur penyimpanan minyak kemiri. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi mutu minyak kemiri adalah kadar airnya. 
Kadar air minyak kemiri dihitung menggunakan rumus kadar air 
basis basah seperti pada persamaan 2. Mutu minyak kemiri 
yang baik adalah minyak kemiri yang mempunyai kadar air 
sebesar 0,15% (SNI 01-3555-1994). Bahan yang akan 
digunakan ditimbang  sebanyak 5 gram untuk setiap perlakuan. 
Bahan kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105o 
C selama 24 jam. Bahan yang telah dioven kemudian 
didinginkan dengan dimasukkan ke dalam desikator selama 5 
menit kemudian ditimbang perhitungan kadar airnya, proses ini 
berlangsung sampai pengurangan kadar air biji kemiri konstan 
(selisih penimbangan secara berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 
Sedangkan untuk perhitungan kadar air minyak menggunakan 
metode yang sama namun menggunakan lama waktu 
pengovenan yang berbeda. Menurut (BSNI 3741:2013) waktu 
pengovenan yang digunakan pengukuran kadar minyak adalah 
selama 4 jam, selain itu karena minyak yang dikeringkan adalah 
jenis minyak menguap. Menurut Ketaren (1984) Minyak 
menguap yaitu minyak yang mempunyai sifat dapat mengering 
jika terkena oksidasi dan akan berubah menjadi lapisan tebal, 
bersifat kental, dan membentuk sejenis selaput jika pada udara 
terbuka. 

C. Keseimbangan Massa (Mass Balance) 
 
Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk 

mengetahui material yang masuk (inflow) pada suatu proses. 
Kesetimbangan massa merupakan salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mengetahui jumlah bahan yang digunakan 
produk yang dihasilkan dan hasil samping selama proses 
pengoglahan. Total dari nilai kesetimbangan massa merupakan 
total dari berat masing-masing material yang masuk atau keluar 
sistem. 
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X2 g %Kadar air 

M. 
minyak 
kemiri 

(g) 
 

M. Air (g) 
M. Ampas 

(g) 

 
Diagram alir dari proses material balance secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut:  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Gambar 3.1  Diagram Alir Proses Ekstraksi Minyak Kemiri 
 

a. Penghancuran 
 

Proses penghancuran ini menggunakan blender. Tujuan 
dari proses ini untuk memperbesar luas permukaan 
daging buah kemiri agar minyak dapat diperas secara 
maksimal. Proses ini memanfaatkan tenaga listrik maka 
pada saat proses terjadi pengurangan kadar air yang 
disebabkan kenaikan temperature pada alat dan 
diasumsikan yang menguap saat penghancuran adalah 
air. 

 
 
 
 
 

Ekstrak

si 

%Kadar Minyak 

X2 g 

Penghancuran 
X1 g 
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%Kadar air 

M. biji 
terbuang (g) 

Pemasakan 

 %Kadar air 

M Air (g) 

X3 g 

Biji 
terbuang 

% Kadar air 

Biji terbuang (g) 

 Massa hilang (g) 

Air (g) 
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M. biji terbuang (g) 

X1 g Kemiri  X2 g Kemiri  

 

M. biji 
terbuang 

X2 g Kemiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.2  Diagram Alir pada Proses Penghancuran 
 

b. Pemasakan 
Pemanasan atau pemasakan yang dilakukan pada 
penelitian ini  menggunakan oven. Pada proses 
pemasakan ini menyebabkan penurunan kadar air. 
Proses ini dapat digambarkan dalam diagram 
keseimbangan massa sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.3  Diagram Alir pada Proses Pemasakan 

 
 

Penghancuran 

%Kadar air 

%Kadar Minyak 

Pemasakan 

Air (g) 

Kadar air (%) 

X3 g kemiri 
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c. Ekstraksi 
Pada proses ini terjadi penurunan massa kernel karena 
minyak keluar dari kernel akibat adanya tekanan dari 
alat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.4 Diagram Alir pada Proses Ekstraksi 
 
D. Analisis Warna 

Timbang bahan sebanyak 20 ml dan masukkan ke cawan 
kaca. Kemudian foto minyak kemiri diruangan yang gelap  tanpa 
ada bayangan dan jangan terkena pinggiran cawan atau fokus 
pada minyak di bagian tengah cawan saja dan masukkan ke 
dalam komputer dengan menggunakan color detector. Arahkan 
mouse atau kursor ketempat warna yang ingin diketahui 
kodenya. Maka kode warna langsung muncul baik kode 
hexadesimal maupun kode RGB. Kamera yang digunakan pada 
analisa warna dalam penelitian ini adalah kamera DSLR merek 
Cannon D1100 dengan spesifikasi   pengambilan gambar : 

 

X4 g Minyak Kemiri   

%Kadar air 
Ekstraksi 

X3 g Kemiri  

%Kadar air 

M. Ampas (g) 

M. Air (g) 

% Kadar Air 

Massa hilang (g) 

Biji Terbuang (g) 
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- Jarak kamera ke sampel : 10 cm          
- ISO   : 1600 
- Image Quality  : Medium 
- Mode   : Manual 
- Auto Focus  : Yes 
- Flash   : Yes 

 
 

E. Berat Jenis 
Bobot jenis suatu zat adalah perbandingan antara bobot zat 

dibanding dengan volume zat pada suhu 25oC. Penetapan berat 
jenis berfungsi untuk menginformasikan berat suatu bahan, 
dalam hal ini minyak kemiri dan untuk perhitungan rendemen. 
Ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa berat jenis 
juga berperan untuk melihat kemurnian minyak kemiri. Cara 
menghitung berat jenis minyak yaitu dengan memasukkan 5 ml 
minyak kemiri kedalam gelas ukur 5 ml dan timbang bobotnya 
kemudian akan didapatkan perbandingan berat dan volume 
minyak. Berat jenis dapat dihitung dengan rumus massa/volume 
dan akan diketahui hasilnya dengan satuan g/ml. 
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3.7 Diagram Alir pelaksanaan 
 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5 Diagram Alir Proses Pengepresan 

Pengukuran massa, 
kadar air,kadar minyak 

Pengecilan ukuran & Pengayakan 
10 mesh 

 

Pengukuran massa, 

dan kadar air  

Pemanasan (50oC, 70 oC, 90 oC, 
dan 110 oC ) 

waktu (25, 35,45, dan 55 menit) 

Pengukuran 
massa  

Pengepresan dengan kekuatan 
250 kN 

Pengukuran massa, 
Rendemen, kadar 

air, dan warna. 

Mulai 

Persiapan 
alat dan 
bahan 

 

Hasil 

Minyak kemiri 
dimasukkan dalam botol 
 

Minyak kemiri 

 

Ampas 
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