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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak nabati adalah minyak yang terbuat dari tumbuhan yang digunakan

dalam produk pangan dan kegiatan memasak. Beberapa jenis minyak nabati

yang biasa digunakan ialah minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak zaitun,

minyak kedelai, minyak bunga matahari dan lain-lain. Banyak minyak nabati

yang dikonsumsi secara langsung, ataupun digunakan secara langsung sebagai

bahan campuran di dalam makanan. Minyak cocok untuk keperluan memasak

karena minyak mempunyai titik nyala yang tinggi. Minyak nabati banyak

digunakan untuk keperluan obat-obatan, minyak nabati yang digunakan

kebanyakan merupakan minyak yang dihasilkan dari proses pengepresan

(bukan ekstraksi).

Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan

dasar banyak makanan Timur Jauh seperti kecap, tahu dan tempe. Kedelai yang

dibudidayakan sebenarnya terdiri dari paling tidak dua spesies: Glycine max

(disebut kedelai putih, yang bijinya bisa berwarna kuning, agak putih, atau hijau)

dan Glycine soja (kedelai hitam, berbiji hitam). Kedelai merupakan sumber

utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Di Indonesia pertanaman kedelai

terpusat di Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Kandungan minyak dan komposisi asam lemak dalam kedelai dipengaruhi

oleh varietas dan keadaan iklim tempat tumbuh. Lemak kasar terdiri dari

trigliserida sebesar 140-95 persen, sedangkan sisanya adalah fosfatida, asam
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lemak bebas, sterol dan tokoferol. Minyak kedelai mempunyai kadar asam lemak

jenuh sekitar 15% sehingga sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak

yang memiliki kadar asam lemak jenuh yang tinggi seperti mentega dan lemak

babi.

Kadar minyak kedelai relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis kedelai-

kedelaian lainnya, tetapi lebih tinggi daripada kadar minyak serelia. Kadar

protein kedelai yang tinggi menyebabkan kedelai lebih banyak digunakan

sebagai sumber protein daripada sebagai sumber minyak. Minyak kedelai dapat

dimanfaatkan dalam pembuatan sabun, lilin, kosmetik, dan lain - lain.

Pembuatan minyak kedelai melalui beberpa tahap yaitu  Ekstraksi ,

Penjernihan, Pemucatan, Pemisahan Gum (De-gumming), Penyaringan Alkali,

Pemucatan (Bleaching), Hidrogenasi (Hydrogenation), Deodorisasi

(Deodorization) ,Winterisasi (Winterization), Dewaxing.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, akan dilakukan menggunakan variabel temperatur

pemanasan awal dan tekanan. Kemudian dilakukan analisa rendemen, densitas,

viskositas, nilai bilangan asam, nilai bilangan penyabunan dan angka peroksida.

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan maka dapat ditentukan perlakuan yang

optimum dalam pembuatan minyak kedelai dengan penekanan mekanis.


