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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedelai (Glycine Max)

2.1.1 Pengertian Kedelai

Kedelai Glycine Max) adalah salah satu tanaman polong-polongan yang

menjadi bahan dasar banyak makanan Timur Jawa 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).

Klasifikasi Kedelai :

Kerajaan : Plantae

Filum : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Fabales

Suku : Fabaceae

Subsuku : Faboideae

Marga : Glycine

Spesies : Glycine Soja (Anonim, 2011)

Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia.

Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat meskipun kedelai praktis

baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah 1910.

Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama, meskipun

Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhn kedelai. Ini terjadi karena

kebutuhan Indonesia yang tinggi akan kedelai putih. Kedelai putih bukan asli
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tanaman tropis sehingga hasilnya selalu lebih rendah daripada di Jepang dan

Tiongkok.

Gambar 1. Kedelai putih

Di Indonesia pertanaman kedelai terpusat di Jawa, Lampung, Nusa

Tenggara Barat dan Bali. Varietas-varietas kedelai yang ada di Indonesia adalah

Daphros, Orba dan T.K.5. Kedelai dapat tumbuh sampai ketinggian 1500 m dpi,

sedangkan ketinggian optimalnya adalah 650 m dpi. Suhu optimal yang digunakan

untuk pertumbuhan kedelai adalah 29,4"C, pH tanah 6,0-6,8. Kedelai dapat

ditanam secara monokultur maupun tumpang sari, di lahan kering (tegalan)

maupun di lahan bekas padi di lahan sawah. (digilib.unimed.ac.id. 2011)

2.1.2 Manfaat Kedelai

Kedelai merupakan sumber protein nabati. Rata-rata kandungan protein biji

adalah 35%, kandungan asam amino terbanyak adalah leusin (484 mg/g N2).

Kedelai dapat digunakan sebagai bahan makanan (tahu, tempe, kecap, tauco,

taoji, susu kedelai, tauge dan sebagainya.). Dalam minyak kedelai terdapat

fosfatida yang terdiri dari sekitar 2 persen lesitin dan sepalin yang digunakan

sebagai bahan pengemulsi dalam industri makanan. Lesitin digunakan sebagai

bahan pengempuk dalam pembuatan kue dan roti.  (Harjana, dadan. 2013)



5

2.1.3 Minyak Kedelai

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 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.

Tabel 1 Sifat Fisika-Kimia Minyak Kedelai
Sifat Nilai
Bilangan Asam 0,3-3,000
Bilangan Penyabunan 189-195
Bilangan Iod 117-141
Bilangan Thiosianogen 77-85
Bilangan Hidroksil 4-8
Bilangan Reichert meissl 0,2-0,7
Bilangan Polenske 0,2-1,0
Indeks bias (25 OC) 1,471-1,475
Bobot jenis (25 OC) 0,916-0,922
Titer (25 OC) 22-27

(Semon, M., dkk. 2006. )

Tabel 2 Standar Mutu Minyak Kedelai
Sifat Nilai
Bilangan Asam Maksimum 3
Bilangan Penyabunan Maksimum 190
Bilangan Iod 129-143
Bilangan tak tersabunkan (%) Maksimum 1,2
Bahan yang menguap (%) Maksimum 0,2
Indeks bias (20 OC) 1,473-1,477
Bobot jenis (15,5 OC) 0,924-0,928
(Semon, M., dkk. 2006. )

Tabel 3 Komposisi Kimia Minyak Kedelai
Asam Lemak Tidak Jenuh (85%)
Asam linoleat
Asam oleat
Asam linolenat
Asam arachidonat

Terdiri dari :
15-64%
11-60%
1-12%
1,5%

Asam lemak jenuh (15%), terdiri dari :
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Asam palmitat
Asam stearat
Asam arschidat
Asam laurat

7-10%
2-5%
0,2-1%
0-0,1%

Fosfolipida Jumlahnya sangat kecil (trace)
Lesitin -
Cephalin -
Lipositol -

2.2 Proses Pengambilan Minyak

Menurut Ketaren (2008), ekstraksi merupakan suatu cara untuk mendapatkan

minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak.

Adapun cara ekstraksi ini bermacam-macam, yaitu rendering (dry rendering dan

wet rendering), mechanical expression dan solvent extraction.

2.2.1 Rendering

Menurut Ketaren (2008), 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 rendering adalah proses rendering dengan penambahan sejumlah

air selama berlangsungnya proses. Sedangkan dry rendering adalah cara

rendering tanpa penambahan air selama proses berlangsung.

2.2.2 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). Pada

pengepresan mekanis ini diperlukan perlakuan pendahuluan sebelum minyak atau
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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 (hidrolic 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 2.

Gambar 2. Skema Cara Memperoleh Minyak Dengan Pengepresan

b. Pengpresan berulir (hidrolic pressing)

Cara hidrolic 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

Bahan yang
mengandung

minyak
Penyortiran Penggilingan

PemanasanPengepresan
Minyak kasar

dan
ampas/bungkil
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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).

2.2.3 Pelarut

Prinsip dari proses ini adalah ekstraksi dengan melarutkan minyak dalam

pelarut minyak dan lemak. Pada cara ini dihasilkan bungkil dengan kadar minyak

yang rendah yaitu sekitar 1 % atau lebih rendah, dan mutu minyak yang dihasilkan

menyerupai hasil dengan cara expeller pressing, karena sebagian fraksi bukan

minyak akan ikut terekstraksi. Pelarut minyak atau lemak yang biasa dipergunakan

dalam proses ekstraksi dengan pelarut menguap adalah petroleum eter, gasolin

karbon disulfida, karbon tetraklorida, benzene dan n-heksana (Ketaren, 2008)

2.3 Sistem Hidrolik

Sistem Hidrolik adalah suatu sistem dimana gaya dan tenaga dipindahkan

melalui cairan, biasanya menggunakan minyak. Sistem hidrolik dapat dibagi

menjadi dua kelompok sistem antara lain:

a. Sistem Hidrostatik

Sistem ini merupakan sebuah sistem dimana fungsi utama dari cairan

hidrolik adalah memindahkan gaya dan tenaga dengan menggunakan

tekanan. Sistem hidrostatik biasanya terdiri dari dua elemen dasar yaitu:

– Unit Pompa untuk mengubah kerja mekanis menjadi energi hidrolik

– Unit Hidrolik untuk mengubah energi cairan menjadi kerja mekanis
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Unit pompa mengoperasikan mesin press hidrolik. Kerja yang dilakukan

oleh pompa digunakan untuk perpindahan minyak untuk melawan gaya

yang ditimbulkan dari gerakan plunger pada mesin press hidrolik.

b. Sistem Hidrokinetik

Sistem ini biasanya terdiri dari pompa sentrifugal atau impeller yang

terpasang pada tangkai pendorong dan minyak dari turbin/roda yang

terpasang pada tangkai pendorong. Tenaga dipindahkan dari dorongan

pada tangkai pendorong yang melalui sirkulasi dari minyak diantara

impeller dan roda/turbin. (Arlia.et al. 2007)

2.4 Press Hidrolik

Mesin Press Hidrolik merupakan salah satu metode yang digunakan dalam

pengambilan minyak dari biji bijian selain dengan menggunakan metode Ekstraksi

Pelarut. Komponen utama pada Mesin Press Hidrolik ini adalah Dongkrak Hidrolik,

dan didukung oleh komponen-komponen lain yaitu Tabung Pengepressan, plat

penekan (Piston Pengepress), Handle, Frame dan tempat penampung minyak.

 Dongkrak Hidrolik

Merupakan suatu alat utama yang digunakan pada Mesin Press Hidrolik untuk

memberikan tekanan pada bahan melalui Piston Penekan.

 Tabung Pengepressan

Merupakan bagian dari Mesin Press yang berfungsi untuk menampung bahan

(biji) pada saat proses pengepressan yang berbentuk silinder dengan ketinggian

tertentu dan dilengkapi dengan lubang penyaring dengan diameter lubang ± 3 mm,

pada sisi tabung bagian bawah.

 Plat Penekan (Piston Pengepress)
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Merupakan sumbat geser yang terpasang presisi di dalam tabung

pengepressan. Plat penekan ini berfungsi untuk mengubah volume dari tabung

pengepressan, menekan bahan di dalam tabung pengepressan ataupun

kombinasi keduanya.

 Handle ( Ulir )

Merupakan bagian mesin press hidrolik yang digunakan untuk mengatur batas

maksimal bawah

 Tempat Penampung Minyak

Merupakan tempat menampung minyak hasil pengepressan berbentuk loyang

persegi dan dilengkapi dengan lubang sebagai tempat keluarnya minyak.

 Pegas Tarik

Merupakan bagian mesin press hidrolik yang digunakan untuk menaikkan

batang luncur secara otomatis dan dapat juga digunakan untuk mengembalikan

batang luncur pada posisi semula. (Arlia.et al. 2007)


