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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak nabati termasuk dalam golongan lipid yang dihasilkan dari tumbuh-

tumbuhan. Biasanya berasal dari biji-bijian, seperti biji wijen, biji kapas, biji kedelai 

dan sebagainya. Pemanfaatan biji selama ini hanya sebatas untuk dikonsumsi 

langsung atau diolah menjadi makanan ringan, masih jarang sekali diekstraksi 

kandungan minyaknya. Minyak nabati memiliki komposisi asam lemak berbeda-beda 

tergantung dari jenis tanamannya. Zat-zat penyusun utama minyak – lemak (nabati 

maupun hewani) adalah trigriselda, yaitu triester gliserol dengan asam-asam lemak 

(C8-C24). Kegunaan minyak nabati yang umum digunakan saat ini yaitu untuk 

menghasilkan biodiesel. Menurut Widyanastuti (2013), biodiesel merupakan bahan 

bakar dengan pembakaran yang bersih dibandingkan dengan bahan bakar diesel dan 

sesuai untuk dijadikan sebagai pengganti bahan bakar diesel. Salah satu tanaman 

yang berpotensi untuk dijadikan penghasil bahan bakar  alternatif adalah tanaman 

nyamplung (Callophylum inophylum). Tanaman ini umumnya digunakan kayunya 

untuk kebutuhan konstruksi, furniture, kapal, dan lain-lain. Sedangkan getah dari kulit 

kayunya bisa dijadikan obat. Biji buah nyamplung yang sering dianggap tidak berguna, 

ternyata  bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar alternatif pengganti minyak 

tanah. Tanaman nyamplung tersebut memiliki biji yang berpotensi menghasilkan 

minyak nyamplung, terutama biji yang sudah tua. Kandungan minyak dalam biji 

nyamplung mencapai 40-70% dan rendemen biodiesel 13-45% (Hambali, 2008). 
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Nyamplung tidak berkompetensi dengan kepentingan pangan, tanaman tumbuh 

merata secara alami dan berbuah sepanjang tahun, tanaman relative mudah 

dibudidayakan sebagai tanaman monokultur maupun pola tanam campuran, mudah 

diperbanyak, hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan bernilai 

ekonomi, tegakan hutan dapat bermanfaat sebagai pemecah angin dan konservasi 

sepanjang pantai, dan pemanfaatan biodiesel dapat menekan laju penebangan pohon 

sabagai kayu bakar (Karmawati , 2014). 

Tanaman nyamplung adalah pohon yang termasuk kedalam family Clusiaceae. 

Tanaman ini memiliki persebaran habitat di Afrika Timur, India, Asia Tenggara, 

Australia dan Pasifik Selatan. Tanaman ini tumbuh di area dengan curah hujan 1000-

5000 mm pertahun pada ketinggian 0-200 m diatas permukaan laut (Muhammad, 

2014). 

Pada penelitian ini berisi tentang cara memperoleh minyak biji nyamplung 

secara maksimal dengan menggunakan metode press hidrolik, dengan variabel yang 

di amati suhu dan tekanan. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengepresan minyak 

adalah tekanan yang digunakan, ukuran partikel, moisture content, suhu dan waktu 

pemanasan awal (Widyanastuti, 2013). 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penelitian sebelumnya (Hartati, M L, 2012), rendemen minyak nyamplung 

yang dihasilkan diperoleh hasil 46,57 % dengan metode pengepresan hidrolik 

bertekanan 150 kg/cm2 dengan tahap pemanasan awal biji nyamplung menggunakan 

sinar matahari selama 2 – 3 hari. Kandungan minyak dalam biji nyamplung tergolong 

tinggi, yaitu 30 – 70% dari berat bijinya. Oleh karena itu, metode pengambilan minyak 
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yang sesuai adalah dengan pengepresan. Metode ekstraksi dengan pelarut tidak 

dipilih karena metode tersebut digunakan untuk bahan dengan kadar minyak rendah 

yaitu kurang dari 10%. Pemakaian metode tersebut tidak efektif dikarenakan metode 

ekstraksi dengan pelarut membutuhkan biaya yang mahal sedangkan pemakaian 

metode screw press perolehan minyak yang dihasilkan rendah. Oleh karena itu pada 

penelitian ini digunakan mesin press hidrolik, dimana mesin press hidrolik dinilai lebih 

ekonomis karena alat dan bahan yang digunakan tidak terlalu mahal, dan mempunyai 

tekanan yang lebih besar sehingga perolehan minyak yang dihasilkan lebih tinggi. 

Angka rendeman minyak yang diperoleh menggunakan alat press hidrolik adalah 

30%-70%. Pada penelitian ini dilakukan menggunakan variabel suhu dan tekanan 

dengan yang berbeda, dan dilakukan analisa meliputi rendemen, kadar air, densitas, 

viskositas, bilangan asam, dan bilangan penyabunan. Dari hasil penelitian yang akan 

dilakukan maka dapat ditentukan perlakuan yang optimum dalam perolehan minyak 

biji nyamplung dengan penekanan mekanis, serta dapat diketahui rendeman minyak 

yang dihasilkan dari kinerja press hidrolik. 


