
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak Nabati adalah minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang 

diperoleh dari proses ekstraksi maupun pengepresaan. Secara umum minyak 

nabati mudah kita dapatkan dari tumbuhan disekitar kita. Sumber minyak nabati 

yang sering kita jumpai adalah kelapa, kelapa sawit, buah jarak, kacang tanah, 

kacang kedelai dan jagung (Fatoni, 2010). Minyak nabati sering digunakan untuk 

makanan dan bahan masakan, tidak hanya itu minyak nabati dapat digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan biodiesel.  

Menurut Daryono dkk 2014, biodiesel merupakan suatu energi alternatife 

yang telah dikembangkan secara luas untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

Bahan Bakar Miyak (BBM). Biodisel adalah metil ester asam lemak yang 

dihasilkan dari proses kimia antara minyak nabati dan alkohol. Salah satu tanaman 

atau bahan baku yang cukup menjanjikan untuk pembuatan biodiesel adalah 

minyak biji mahoni.  

Selama ini biji mahoni belum termanfaatkan secara baik hanya sebagai 

bahan untuk pembutan obat dan sebagai limbah yang mengotori jalan, namun biji 

mahoni memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi yang dapat dimanfaatkan 

untuk pembutan bioediesel. Menurut Daryono dkk 2014, Biji mahoni mengandung 

minyak sekitar 52,5 %, tidak menggandung asam lemak esensial sehingga tidak 

mempunyai nilia nutrisi dan tidak digunakan untuk  bahan makanan (minyak non 

pangan). Komposisi asam lemak pada minyak biji mahoni adalah asam stearat 

(10,41%), asam palmitat (21,39%), asam oleat (64,62%) dan asam-asam lain 
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(3,58%). Minyak biji mahoni ini tergolong miyak yang tidak mongering (nondrying 

oil) sehingga tidak mengental atau menjadi kering meskipu terkena oksidasi. 

Rendemen biodiesel dari minyak nabati dapat diperoleh sekitar 86,92%. 

Penelitian ini berisi tentang cara memperoleh minyak biji mahoni secara 

maksimal dengan metode mekanik pengepresan mneggunakan alat hidrolik press, 

dengan variabel yang di amati suhu dan tekanan. Faktor- faktor yang 

mempengaruhi pengepresan minyak adalah suhu, tekanan, waktu pemanasan 

awal dan ukuran partikel.  

1.2 Rumusan Masalah  

Pengambilan minyak biji mahoni biasanya diambil menggunakan metode 

ekstraksi. Menggunakan metode ekstraksi tidak efektif dikarenakan metode 

ekstraksi membutuhkan bahan pelarut yang dapat menghabiskan biaya yang 

mahal. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan alat  press hidrolik, dimana 

mesin pres hidrolik dinilai lebih ekonomis dalam pengambilan minyak dan alat 

serta bahan yang digunakan tidak terlalu mahal. Mesin press hidrolik mempunyai 

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

Minyak yang diperoleh dari hasil pengepresan menggunakan alat pres hidrolik 

dengan rendemen 30%-70%. 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan variabel suhu dan tekanan 

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

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

dilakukan maka dapat ditentukan perlakuan yang optimum dalam pembuatan 

minyak biji mahoni dengan penekanan mekanis, serta dapat diketahui rendeman 

minyak yang dihasilkan dari kinerja press hidrolik. 
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