
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kapuk randu merupakan  pohon tropis yang tergolong ordo Malvales 

dan famili Malvaceae, berasal dari bagian utara Amerika Selatan, Amerika 

Tengah dan Karibia. Biji kapuk memiliki kandungan  minyak murni yang 

dapat dipisahkan dari biji kapuk dengan cara ekstraksi (Oktaviani dkk, 2014). 

Kapuk sangat dikenal semua lapisan masyarakat. Kapuk randu 

(Sunda/Jawa) atau kapo (Madura) umumnya tumbuh di kawasan pinggir 

pantai serta lahan-lahan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan 

laut. Jenis pohon ini mulai berbunga dan berbuah pada usia 5-6 tahun 

dengan masa panen dilakukan setelah biji-biji kapuk berwarna kuning 

kelabu. Secara tradisional, kapuk digunakan sebagai bahan pembuat atau 

pengisi kasur. 

Usaha budi daya kapuk sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam, 

namun  belum berkembang baik, karena ada sejumlah hambatan yang 

merupakan persoalan klasik selama dalam budi daya. Minimnya peningkatan 

nilai tambah kapuk menyebabkan budidaya pun terus menurun. Kurangnya 

dukungan sarana dan teknologi memadai serta minimnya permodalan 

semakin memerosotkan budi daya kapuk. Akibatnya kualitas dan produksi 

kapuk pun anjlok. Pada awal 1990-an, data yang ada menyebutkan luas 

areal tanaman kapuk sekitar 600 ribu ha. Jumlah ini pun terus menurun 

tahun demi tahun.  
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Salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah kapuk dengan 

menawarkan manfaat lain kapuk yang lebih menguntungkan. Seperti melalui 

upaya memproduksi kapuk halus, kapuk bersih, kapuk daur ulang dan 

sejumlah jenis lainnya. Selain itu kapuk mempunyai potensi yang cukup 

besar dengan memanfaatkan biji kapuk dan bungkil kapuk. Biji  kapuk 

mengandung minyak yang dapat menghasilkan minyak nabati dan biodiesel  

dengan  nilai ekonomis lebih tinggi dari biji kapuk. Namun belum banyak 

yang memanfaatkan potensi itu (Yuniawati, 2012).  

Pada penelitian pengaruh temperature dan ukuran biji pada 

perolehan minyak kapuk dengan penekanan mekanis, diketahui temperatur 

yang digunakan 30ºC,60ºC dan 90ºC, dengan biji kapuk utuh dan serbuk 

dengan ukuran 10-20 mesh. Hasil penelitiannya waktu pemanggangan biji 

kapuk optimum untuk penekanan adalah 90 menit. Kondisi optimum adalah 

rendemen 21,4 % dan yield  tertinggi 33,38%,  bilangan asam dan peroksida 

terendah, yaitu 0,95175 g/g dan 6 g/g pada kondisi operasi ukuran serbuk 

dan temperatur 90⁰C (Ariestya dkk, 2010). 

Pada penelitian ini berisi tentang cara memperoleh minyak biji kapuk 

secara maksimal dengan menggunakan metode screw press, dengan variabel 

yang di amati waktu pemanasan awal, temperatur saat pengepresan dan 

kecepatan putar ulir. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas yaitu waktu pemanasan awal, 

suhu saat penekanan dan kecepatan putar ulir optimal pada proses 

pembuatan minyak biji kapuk dengan metode screw press. Pada penelitian 
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sebelumnya proses pembuatan minyak minyak biji kapuk menggunakan alat 

pres hidrolik yang memiliki beberapa kekurangan diantaranya banyaknya 

minyak atau lemak yang dapat diekstraksi tergantung dari lamanya 

pengepresan, tekanan yang digunakan serta kandungan minyak dalam 

bahanm , banyaknya minyak yang tersisa pada bungkil bervariasi sekitar 4-

6%, tergantung dari lamanya bungkil ditekan dibawah tekanan hidrolik, dan 

memerlukan energi yang besar untuk mlakukan penekanan. Namun jika 

menggunakan screw press Kadar air minyak atau lemak yang dihasilkan 

berkisar sekitar 2,5-3,5 persen dengan bungkil yang dihasilkan masih 

mengandung minyak sekitar 4-5 persen. Energi yang dikeluarkan juga lebih 

sedikit.  

Pada penelitian ini, akan dilakukan menggunakan variabel waktu 

pemanasan awal, suhu saat penekanan dan kecepatan putar ulir dengan 

menggunakan alat screw press. Metode yang digunakan yaitu metode 

penelitian desain factorial 23. Kemudian dilakukan analisa meliputi 

rendemen, densitas, viskositas, bilangan asam dan bilangan penyabunan. 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan maka dapat ditentukan perlakuan 

yang optimum dalam pembuatan minyak biji kapuk dengan penekanan 

mekanis. 

 

 

 

 


