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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan bakar minyak bumi adalah salah satu sumber energi utama yang 

digunakan di dunia saat ini. Kebutuhan akan bahan ini semakin meningkat, namun 

ketersediaannya terbatas karena merupakan bahan bakar yang tidak dapat 

diperbarui, sehingga mendorong diperlukannya sumber energi alternatif baru. Minyak 

nabati merupakan bahan yang memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif 

untuk dapat menghasilkan biodiesel sebagai bahan pengganti minyak diesel atau 

yang biasa disebut solar. Pengembangan tanaman Wijen (Sesame) sebagai bahan 

baku biodiesel mempunyai potensi yang sangat besar, karena selain menghasilkan 

minyak dengan produktivitas tinggi, mudah didapat dan banyak manfaat yang 

terkandung dalam biji wijen. 

 
Wijen mempunyai nilai ekonomi tinggi yaitu dapat digunakan untuk aneka 

industri bahan makanan ringan dan penghasil minyak makan, serta sebagai bahan 

baku untuk industri farmasi, margarin, sabun, dan kosmetik. Pola pangan harapan 

(PPH) tahun 2000 yang mengacu kepada anjuran (rekomendasi) FAO menunjukkan 

bahwa konsumsi minyak dan lemak untuk penduduk Indonesia adalah 16,63 

gram/kapita/hari. Hasil kajian Unit Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR) 

Departemen Pertanian menunjukkan tingkat konsumsi minyak dan lemak di 

Indonesia yang umumnya berupa minyak goreng masih di bawah standar, yakni baru 

3,3%-8,3% dari proporsi yang dianjurkan sebesar 10%. Oleh karena itu peluang 

permintaan minyak goreng, khususnya minyak wijen diperkirakan terus meningkat 

pada masa yang akan datang.     

 
Perlu diketahui bahwa kandungan minyak dalam biji Wijen tergolong tinggi, yaitu 

44 – 58% dari berat bijinya. Sayangnya, pemanfaatan wijen di Indonesia masih 



2 

 

  

terbatas pada penggunaan tradisional seperti penghias makanan ,obat tradisional 

dan minyaknya jarang diproduksi secara komersial. Mengingat wijen merupakan 

komoditi yang dimiliki Indonesia dan jumlahnya berlimpah hingga dapat menjadi 

komoditi andalan ekspor. Apabila wijen ini dapat diolah menjadi produk yang memiliki 

nilai jual yang lebih tinggi seperti biodiesel, tentu akan lebih menguntungkan bagi 

Indonesia. Penelitian ini berisi tentang cara memperoleh minyak wijen dengan 

maksimal namun dengan kualitas yang baik menggunakan metode penekanan 

mekanik. 

 
1.2 Perumusan Masalah  

Pada penelitian sebelumnya dengan tekanan yang digunakan 350 kN didapat  

hasil rendemen sebesar 34.12%,kadar air bahan sebesar 56,96 %Tekanan yang 

digunakan sebesar 350 kN. Percobaan ini memberikan informasi rendemen yang 

maksimal, kadar air, warna, ampas, keseimbangan massa dan warna.  

Kandungan minyak dalam biji wijen tergolong tinggi, yaitu 44 – 58% dari berat 

bijinya. Oleh karena itu, metode pengambilan minyak yang sesuai adalah dengan 

pengepresan. Metode ekstraksi tidak dipilih karena metode ekstraksi digunakan 

untuk bahan dengan kadar minyak rendah yaitu kurang dari 10%. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan menggunakan alat press hidrolik dengan 

variabel waktu pemanasan awal, suhu saat penekanan dan kecepatan putar ulir. 

Kemudian dilakukan analisa rendemen, densitas, viskositas, bilangan asam dan 

bilangan penyabunan. Dari hasil penelitian yang akan dilakukan maka diharapkan 

dapat ditentukan perlakuan yang optimum dalam pembuatan minyak wijen dengan 

penekanan mekanis. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

 

1.3.1 Untuk mengetahui rendemen minyak wijen yang dihasilkan dari variabel yang 

telah ditentukan  

 
1.3.2 Untuk mengetahui sifat fisik minyak wijen yang dihasilkan dari variabel yang 

telah ditentukan  

 
1.3.3 Untuk mengetahui harga bilangan asam dan bilangan penyabunan minyak 

wijen yang dihasilkan dari variabel yang telah ditentukan  

 
1.3.4 Untuk mengetahui variabel optimum dalam pembuatan minyak wijen dengan  
 

metode penekanan mekanis. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

Melalui penelitian ini dapat diketahui variabel optimal dalam minyak wijen dengan 

metode penekanan mekanis dan juga informasi data rendemen, yield, densitas, 

viskositas, harga bilangan asam dan penyabunan minyak yang dihasilkan 

berdasarkan variasi waktu pemanasan pada tahap preparasi, temperatur saat di 

press . Dan juga dapat diketahui apakah minyak wijen ini berpotensi untuk dijadikan 

bahan bakar alternatif. 

 


