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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hidrolik merupakan sebuah cabang dari ilmu yang meneliti arus zat cair 

melalui pipa-pipa dan pembuluh-pembuluh tertutup,Sistem hidrolik banyak 

digunakan dalam berbagai macam industri makanan,minuman, permesinan, 

otomotif. Sehingga pengetahuan tentang komponen dari system hidrolik sangat 

penting dalam semua cabang industri. 

Untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas maka system hidrolik 

banyak dikombinasikan dengan system lain seperti :system elektrik/elektronik, 

pneumatik, mekanik dan sebagainya sehingga akan didapat proses kerja dari 

system hidrolik yang lebih optimal (Sutimbul,2006). 

Kebutuhan akan energi selaIu mengaIami peningkatan dari tahun ke tahun, 

sementara pasokan energi dari bahan bakar minyak bumi (BBM) semakin 

menipis. Pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai alternatif BBM merupakan 

salah satu pilihan yang sangat layak karena sifatnya yang dapat diperbaharui. 

Bahan bakar nabati (BBN) adalah sejenis bahan bakar yang bahan bakunya 

berasal dari berbagai sumberdaya nabati. Di tengah krisis bahan bakar saat ini, 

bermunculanlah berbagai pemikiran untuk mengembangkan sumber energi 

alternatif. Salah satunya adalah pemanfaatan minyak biji jarak pagar sebagai 

bahan bakar minyak yang merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi 

ketergantungan permintaan Proses pengolahan biji jarak pagar menjadi minyak 

dapat dilakukan dengan berbagai proses atau kombinasi proses, seperti proses 
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ektraksi, pengepresan screw dan pengepresan hidrolik. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan metode pengepresan hidrolik. Pengeprasan hidrolik 

adalah pengepresan dengan menggunakan tekanan, Besarnya tekanan akan 

mempengaruhi minyak jarak yang dihasilkan. Pada teknik pengepresan 

hidrolik, Sebelum dilakukan pengepresan, biji jarak diberi perlakuan 

pendahuluan berupa pemberian suhu panas atau pemasakan bahan bakar 

minyak. Minyak biji jarak pagar merupakan sumber minyak terbarukan. 

Buah kering jarak pagar terdiri dari kulit buah 35-40% dan 60-65% biji. Berat 

biji 0,5-0,7 gram dengan panjang1-2 cm. Menurut Bailey. A.E (1950) biji jarak 

terdiri dari 75 persen kernel (daging biji) dan 25 persen kulit dengan kandungan 

minyak 54%. 

1.2 Rumusan Masalah  

Pengepresan mekanis merupakan salah satu cara pengambilan 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 %. 

Pada cara ini diperlukan pendahuluan sebelum minyak atau lemak dipisakan 

dari biji yang mencakup pembuatan serpian, perajangan, dan penggilingan atau 

pemasakan. 

Menurut Bailey. A.E (1950) biji jarak terdiri dari 75 persen kernel (daging 

biji) dan 25 persen kulit dengan kandungan minyak 54%. 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%. Penelitian ini akan dilakukan 

menggunakan alat press hidrolik dengan variabel tekanan dan temperatur, 
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kemudian dilakukan analisa densitas, viskositas, bilangan asam dan bilangan 

penyabunan. Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan maka 

diharapkan dapat ditentukan perlakuan yang optimum dalam pembuatan 

minyak biji Jarak dengan penekanan mekanis. 

 


