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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemiri 

Kemiri (Aleurites moluccana) adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber 

minyak dan rempah-rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk 

dalam suku Euphorbiaceae. Tidak diketahui dengan tepat asal-usulnya, tumbuhan ini menyebar 

luas mulai dari India dan Cina, melewati Asia Tenggara dan Nusantara, hingga Polinesia dan 

Selandia Baru. Tanaman ini adalah tumbuhan resmi negara bagian Hawaii. Di Indonesia, kemiri 

dikenal dengan banyak nama. Di antaranya, kembiri, gambiri, hambiri (Batak), kemili (Gayo), 

kemiling (Lampung), buah kareh (Minangkabau, Nias), keminting (Dayak), Juga muncang 

(Sunda), miri (Jawa) (Anonim,2015).  

 
  Gambar 1. Pohon Kemiri (Anonim, 2015) 
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Klasifikasi tanaman kemiri: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Malpighiales 

Famili : Euphorbiaceae 

Genus : Aleurites 

Spesies : A. moluccana 

Pohonnya disebut sebagai varnish tree atau kukui nut tree. Minyak yang diekstrak dari 

bijinya berguna dalam industri untuk digunakan sebagai bahan campuran cat. Pohonnya sendiri 

hidup pada ketinggian 150-1000 meter. Tinggi tanaman mencapai sekitar 15-40 meter. 

Daunnya berwarna hijau pucat, bertangkai panjang, helai daunnya berbentuk bulat telur, bentuk 

lanset dan hanya pada bagian pangkal bertulang daun menjari. Kacangnya memiliki diameter 

sekitar 4–6 cm, buahnya buah batu, bentuknya bulat telur bola yang lebar dan berdaging, 

bijinya berjumlah 1–2 dengan kulit biji yang sangat keras, berbentuk bulat agak gepeng, 

warnanya hitam karena penyerbukan dan berlipat. Biji kulit dibuka maka didalamnya terdapat 

kemiri berwarna krem. Biji yang terdapat di dalamnya memiliki lapisan pelindung yang sangat 

keras dan mengandung minyak yang cukup banyak, yang memungkinkan untuk digunakan 

sebagai lilin (Anonim,2013). 

 
   Gambar 2. Kemiri (Anonim, 2013) 
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Kemiri sendiri selain sebagai bumbu masak, juga dapat digunakan untuk menyuburkan 

rambut. Buah kemiri  juga diyakini berkhasiat mengobati buang air besar yang berdarah, diare, 

disentri, sakit perut, sembelit, demam, sariawan, dan sakit gigi.Kemiri mengandung zat gizi dan 

nongizi. Zat nongizi dalam kemiri misalnya saponin, falvonoida, dan polifenol. Banyak peneliti 

telah membuktikan bahwa ketiga komponen ini memiliki arti besar bagi kesehatan. Kandungan 

zat gizi mikro yang terdapat dalam kemiri contohnya protein, lemak, dan karbohidrat. 

Kandungan kimia yang terdapat dalam kemiri adalah gliserida, asam linolet, palmitat, stearat, 

miristat, asam minyak, protein, vitamin B1, dan zat lemak. Bagian yang bisa dimanfaatkan 

sebagai obat adalah biji, kulit, dan daun (Anonim,2012). 

Tabel 1. Kandungan gizi per 100 gram daging biji kemiri 

Komponen Gizi Jumlah Terkandung 

Energi 636 kalori 
Protein 19 g 
Karbohidrat 8 g 
Lemak  63 g 
Kalsium 80 mg 
Fospor 200 mg 
Besi 2 mg 
Vitamin B 0,06 mg 
Air 7 g 

(Sumber: Ketaren,2008) 
 

2.2 Minyak Kemiri 

Minyak kemiri mula-mula dipakai sebagai pengganti linseed oil, yaitu minyak yang dapat 

digunakan sebagai cat dan pernis, karena mempunyai sifat yang lebih baik dari linseed oil. 

Minyak kemiri dikenal dengan istilah “lumbang” di negara Filipina atau candle nut oil di 

beberapa negara lainnya. Istilah ini timbul karena kebiasaan pemakaian tempurung buah kemiri 

yang ditusukkan pada ujung bambu, sehingga menyerupai lilin bila tempurung itu dibakar 

(Winarno,1991). 

Minyak kemiri termasuk kelompok minyak mengering (drying oil). Bagian buah (biji) 

mengandung minyak sebesar 55-65 persen, dan kadar minyak dalam tempurung sebesar 60 

persen. Asam lemak yang terkandung dalam minyak terdiri dari 55 persen asam palmitat, 6,7 
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persen stearat, 105 persen oleat, 48,5 persen linoleat dan 28,5 persen linolenat. Asam lemak 

palmitat dan stearat termasuk golongan asam lemak jenuh, sedangkan asam oleat, linoleat dan 

linolenat termasuk golongan asam lemak tak jenuh (Ketaren, 2008). 

Tabel 2. Karakteristik minyak kemiri 

Karakteristik Nilai 

Bilangan penyabunan 188-202 
Bilangan asam 6,3-8 
Bilangan iod 136-167 
Bilangan thiocyanogen 97-107 
Bilangan hidroksil tidak ada 
Bilangan Reichert-Meissl 0,1-0,8 
Bilangan Polenske tidak ada 
Indeks bias pada 25ºC 1,473-1,479 
Komponen tidak tersabunkan 0,3-1 % 
Bobot jenis pada 15ºC 0,924-0,929 

(Sumber: Ketaren,2008) 
 

2.3 Proses Pengambilan Minyak 

Lemak dan minyak dapat diperoleh dari ekstraksi jaringan hewan atau tanaman dengan tiga 

cara, yaitu rendering, pengepresan (pressing), atau dengan pelarut. 

2.3.1 Rendering 

Rendering merupakan suatu cara yang sering digunakan untuk mengekstraksi minyak 

hewan dengan cara pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan air panas (wet 

rendering). Lemak akan mengapung di permukaan sehingga dapat dipisahkan. Pemanasan 

tanpa air biasanya dipakai untuk mengekstraksi minyak babi dan lemak susu. Secara komersial 

rendering dilakukan dengan menggunakan ketel vakum. Protein akan rusak oleh panas dan air 

akan menguap sehingga lemak dapat dipisahkan (Winarno, 1991). 

Rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang diduga 

mengandung minyak atau lemak dengan kadar air tinggi. Penggunaan panas bertujuan untuk 

menggumpalkan protein pada dinding sel bahan dan untuk memecahkan dinding sel tersebut 

sehingga mudah ditembus oleh minyak atau lemak yang terkandung didalamnya. Menurut 

pengerjaannya rendering dibagi dalam dua cara yaitu wet rendering dan dry rendering. Wet 
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rendering adalah proses rendering dengan penambahan sejumlah air selama berlangsungnya 

proses. Dry rendering adalah cara rendering tanpa penambahan air selama proses berlangsung 

(Ketaren, 2008). 

2.3.2 Pengepresan mekanis 

Pengepresan mekanis merupakan suatu cara kestraksi minyak atau lemak, terutama untuk 

bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan 

yang berkadar minyak tinggi (30-70 persen). Pengepresan mekanis ini diperlukan perlakuan 

pendahuluan sebelum minyak atau lemak dipisahkan dari bijinya. Perlakuan pendahuluan 

tersebut mencakup pembuatan serpih, perajangan dan penggilingan serta tempering atau 

pemasakan. 

Dua cara yang umum dalam pengepresan mekanis yaitu pengepresan hidrolik (hydraulic 

pressing) dan pengepresan berulir (screw pressing). 

a. Pengepresan hidrolik (hydraulic pressing) 

Pada cara hydraulic pressing, bahan dipres dengan tekanan sekitar 2000 lb/in2. Banyaknya 

minyak atau lemak yang dapat diekstraksi tergantung dari lamanya pengepresan, tekanan yang 

digunakan serta kandungan minyak dalam bahan. Sedangkan banyaknya minyak yang tersisa 

pada bungkil bervariasi sekitar 4-6%, tergantung dari lamanya bungkil ditekan dibawah tekanan 

hidrolik. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pemisahan minyak dengan cara 

pengepresan mekanis dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Skema Cara Memperoleh Minyak Dengan Pengepresan 

b. Pengpresan berulir (screw pressing) 

Cara screw pressing memerlukan perlakuan pendahuluan yang terdiri dari proses 

pemasakan atau tempering. Proses pemasakan berlangsung pada temperatur 240ºF dengan 

tekanan sekitar 15-20 ton/inch2. Kadar air minyak atau lemak yang dihasilkan berkisar sekitar 

2,5-3,5 persen, sedangkan bungkil yang dihasilkan masih mengandung minyak sekitar 4-5 

persen. Cara lain untuk mengekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung 

minyak atau lemak adalah gabungan dari proses wet rendering dengan pengepresan secara 

mekanik atau dengan sentrifusi (Ketaren,2008).  

2.3.3 Pelarut 

Cara ekstraksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut dan digunakan untuk bahan 

yang kandungan minyaknya rendah. Lemak dalam bahan dilarutkan dengan pelarut. Cara ini 

kurang efektif, karena pelarut mahal dan lemak yang diperoleh harus dipisahkan dari pelarutnya 

dengan cara diuapkan. Ampasnya harus dipisahkan dari pelarut yang tertahan, sebelum dapat 

digunakan sebagai bahan makanan ternak (Winarno,1991).  

 

 

 

Bahan yang 
mengandung 

minyak 
Perajangan Penggilingan 

Pemasakan / 
pemanasan 

Pengepresan 

Minyak kasar 

dan 

ampas/bungkil 



9 
 

 
 

2.4 Screw Press  

Metode pengepresan berulir merupakan metode ekstraksi yang lebih maju dan telah 

diterapkan di industri pengolahan minyak. Ekstraksi ini paling sesuai untuk memisahkan minyak 

dari bahan yang kadar minyaknya di atas 10%. Tipe alat pengepres berulir yang digunakan 

dapat berupa pengepres berulir tunggal (single screw press) atau pengepres berulir ganda (twin 

screw press). Pengepresan jarak pagar, dengan teknik pengepres berulir tunggal (single screw 

press) dihasilkan rendemen sekitar 28-34 persen, sedangkan dengan teknik pengepres berulir 

ganda (twin screw press) dihasilkan rendemen minyak sekitar 40-45 persen. Pengepresan 

dengan pengepresan berulir memiliki beberapa kelebihan, yaitu : 

 Kapasitas produksi menjadi lebih besar karena proses pengepresan dapat dilakukan 

secara kontinyu.  

 Menghemat waktu proses produksi karena tidak diperlukan perlakuan pendahuluan, yaitu 

pengecilan ukuran dan pemasakan/pemanasan.  

 Rendemen yang dihasilkan lebih tinggi (Nurhayati,2014). 

Menurut Heruhadi (2008), cara kerja alat ekstraksi biji jarak tipe berulir (screw) ini adalah 

dengan menerapkan prinsip ulir dimana bahan yang akan dipress ditekan dengan 

menggunakan daya dorong dari ulir yang berputar. Bahan yang masuk ke dalam alat akan 

terdorong dengan sendirinya ke arah depan, kemudian bahan akan mendapatkan tekanan 

setelah berada di ujung alat. Bahan menuju ke bagian ujung alat, tekanan yang dialami bahan 

akan menjadi semakin lebih besar. Tekanan ini yang akan menyebabkan kandungan minyak 

yang terdapat dalam bahan keluar. Minyak kasar yang keluar dari mesin pres dialirkan dan 

ditampung ke dalam tangki penampung selama beberapa waktu agar kotoran-kotoran yang 

terikut di dalamnya mengendap (Heruhadi, 2008). 
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Gambar 4. Alat Pengepres Ulir (Heruhadi, 2008) 


