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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Minyak Nabati 

Minyak   nabati   adalah   senyawa minyak yang terbuat dari tumbuhan 

yang diperoleh melaui proses ekstraksi dan pengepressan mekanik. digunakan 

dalam makanan dan untuk memasak. Beberapa minyak nabati yang dapat 

digunakan adalah minyak kelapa sawit pafrika, jagung, zaitun, minyak lobak, 

kedelai, kemiri dan bunga matahari. Minyak nabati di temukan dari adanya 

ancaman akan habisnya minyak fosil yang tidak dapat diperbarui. Penggunaan 

minyak nabati sendiri dapat menekan angka pencemaran udara yang 

ditimbulkan oleh bahan bakar fosil, hal ini karena sedikitnya kandungan karbon 

dalam minyak nabati sehingga aman terhadap lingkungan. 

Berdasarkan kegunaanya, minyak nabati terbagi menjadi 2 golongan. 

Pertama minyak nabati yang dapat digunakan dalam industri makanan 

(edibleoils) dan dikenal dengan nama minyak goreng meliputi minyak kelapa, 

minyak kelapa sawit, mimyak zaitun, minyak kedelai dan sebagainya. Kedua, 

minyak yang digunakan dalam industri bukan makanan (non edible oils) 

misalnya minyak kayu putih dan minyak jarak.Minyak nabati mempunyai fungsi 

sebagai bahan makanan, bahan baku industri serta bahan bakar atau 

campuran bahan bakar. Bahan baku minyak nabati utamanya adalah dari biji-

bijian yaknikelapa, kelapa sawit, jagung, jarak, olive (zaitun), kacang tanah, biji 

kapuk, biji kapas, alpokat, kacang makadam, kanola, biji nyamplung, dll. Semua 

minyak nabati dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar namun dengan 

proses-proses pengolahan tertentu (Fatoni, 2011). 
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 Tabel 1. Perbedaan minyak nabati dan minyak atsiri 

Minyak Nabati Minyak Atsiri 

Tidak mudah menguap pada suhu 

kamar 

Tidak memiliki aroma khas 

Mengandung trigliserida 

 

 

Membeku dibawah 18oC 

Mudah menguap pada suhu kamar 

 

Memiliki aroma khas 

Tidak mengandung trigliserida,umumnya 

mengandung terpen,alkohol,aldehid dan 

ester 

Tidak membeku di bawah 18oC 

(Martsiano,2014) 

 
2.2. Biji Jarak 
 

 
 

 
Gambar 1. Biji Jarak 

 

Tanaman jarak (Ricinus communis L.) termasuk dalam famili 

Euphorbiaceae,merupakan tanaman tahunan yang hidup di daerah tropik 

maupun subtropik, dan dapat tumbuh pada ketinggian 0-800 m di atas 

permukaan laut. Tanaman jarak telah lama dikenal di Indonesia. 

Walaupun demikian sampai saat ini cara bertanam jarak masih 

dilakukan secara sederhana ,dan palawija yang sering ditanam bersama 

tanaman jarak adalah jagung,padi gogo,kedelai ,kacang tanah, dan ketela 
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pohon. 

Tanaman jarak sebaiknya ditanam di tanah yang mempunyai struktur 

gembur dan agak berpasir serta menghendaki drainase yang baik, karena 

akarnya tidak tahan terhadap genangan air. Tanaman jarak masih dapat 

tumbuh dengan baik pada tanah kering berpasir di pinggir pantai. 

Pananaman jarak dilakukan dengan cara memasukkan 2-3 biji pada 

setiap lubang sedalam kira-kira 3 cm pada tanah yang telah digemburkan dan 

diratakan. Waktu tanam perlu disesuaikan dengan keadaan iklim setempat 

serta jenis jarak yang akan ditanam. Sebaiknya penanaman dilakukan pada 

akhir musim hujan, untuk menjaga supaya pada saat pembungaan tidak 

terkena hujan yang dapat mengakibatkan gugurnya bunga. Untuk 

mempercepat  perkembangan dan pertumbuhan biji secara serentak,sebelum 

ditanam biji direndam selama 24 jam. 

Panen jarak dimulai pada saat buah jarak sudah mulai tua,yang ditandai 

dengan kulit buah yang mulai kering. Waktu panen harus tepat sebab 

keterlambatan akan mengakibatkan pecahnya kulit biji dan akan terlempar 

keluar. 

Buah yang masih berkulit kemudian dijemur selama 3 hari dan kulit buah 

akan pecah dengan sendirinya. Biji-biji yang diperoleh dijemur kembali sampai 

kering kemudian disimpan. Setiap hektar tanaman jarak dapat menghasilkan 6-

8 kuintal biji kering, dan tanaman jarak umumnya produktif sampai umur 6-9 

bulan (Ketaren,2008). 

Tabel 2. Komposisi biji jarak 

Komponen Jumlah (%) 
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Minyak 
Karbohidrat 
Serat 
Abu 
Protein 
 

54 
13 
12,5 
2,5 
18 

 

2.3. Minyak Biji Jarak 

Minyak biji jarak merupakan jenis minyak yang tergolong baru, yang 

akhir-akhir ini dipopulerkan untuk bisa dijadikan sebagai minyak biodiesel untuk 

pengganti bahan bakar fosil yang mulai menipis ketersediaannya, minyak jarak 

merupakan minyak berjenis minyak nabati yang berasal dari biji tanaman jarak 

yang melalui berbagai tahapan seperti melalui proses ekstraksi dengan 

menggunakan mesin pengepres minyak. Minyak jarak bisa diperoleh dengan 

pemerasan biji yang telah dikupas. Di era modern ini minyak jarak banyak 

digunakan untuk industri otomotif, industri farmasi dan kosmetik. Kandungan 

asam lemak pada minyak jarak 90% terdiri dari asam risinoleat, hanya sedikit 

mengandung asam dihidroksi stearat, linoleat,oleat dan stearat. Minyak Biji 

Jarak mempunyai kandungan asam lemak dengan komposisi sebagai berikut. 

Tabel 3. Kandungan Asam Lemak Minyak Biji Jarak 

Asam Lemak Jumlah (%) 

Asam Risinoleat 

Asam Oleat 

Asam Linoleat 

Asam Stearat 

Asam dihidroksi stearat 

86 

8,5 

3,5 

0,5-2,0 

1-2 

(Bailey, A.E, 1950 ) 

Sifat Fisik dan Kimia 

Minyak jarak mempunyai rasa asam dan dapat dibedakan dengan trigliserida 

lainnya karena bobot jenis,kekentalan(viscositas) dan kelarutannya dalam 

alkohol nilainya relatif tinggi. 
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Tabel 4. Sifat Fisik dan Kimia Minyak Jarak 

Karakteristik  Nilai  

Viskositas,25oC 

Bobot Jenis 

Bilangan Asam 

Bilangan Penyabunan 

Warna  

Titik didih 

6,3-8,8 

0,957-0,963 

0,4-4,0 

176-181 

Bening 

322oC 

(Ketaren,2008) 

Tabel 5. SNI 01-1677-1989 

No.     Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1       Biji jarak rusak    % Maks. 2 

2 Biji jarak pecah    % Maks. 2 

3 Benda-benda 

Asing 

   % Maks. 0,5 

4 Kadar Minyak    % Min. 47 

5 Kadar air    % Maks. 7,0 

6 Bilangan Asam     - Maks. 3,0 

 

2.4 Proses Pengambilan Minyak 

Menurut Putriningtyas et al, (2007) metode pengambilan minyak dari biji-

bijian terdiri dari beberapa cara yaitu : 

2.4.1. Rendering 

Rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari bahan 

yang mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Proses 

rendering merupakan proses yang menggunakan panas yang bertujuan untuk 

menggumpalkan protein pada dinding sel bahan dan untuk memecahkan 
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dinding sel tersebut sehingga mudah ditembus oleh minyak yang ada di 

dalamnya. Menurut pengerjaannya rendering dibagi dalam dua cara yaitu wet 

rendering dan dry rendering.  

 Wet Rendering  

Merupakan proses rendering dengan penambahan sejumlah air selama 

berlangsungnya proses tersebut. Cara ini dikerjakan pada ketel yang 

terbuka atau tertutup dengan menggunakan temperatur tinggi serta 

tekanan 40 sampai 60 pound tekanan uap (40-60 psi). Bahan yang akan 

diekstraksi ditempatkan pada ketel yang dilengkapi alat pengaduk, 

kemudian air ditambahkan dan campuran tersebut dipanaskan 

perlahan-lahan sampai suhu 500 C sambil diaduk. Minyak yang 

terekstraksi akan naik ke atas dan kemudian dipisahkan. Peralatan yang 

digunakan adalah autoclave atau digester. Proses ini berlangsung 

selama 4-6 jam.  

 Dry Rendering 

 Merupakan proses rendering tanpa penambahan air selama proses 

berlangsung. Cara ini dikerjakan dalam ketel yang terbuka dan 

dilengkap dengan steam jacket serta alat pengaduk (agitator). Bahan 

dimasukkan dalam ketel tanpa penambahan air. Bahan tadi dipanasi 

sambil diaduk. Pemanasan dilakukan pada suhu 2200 F – 2300 F. Ampas 

bahan yang telah diekstraksi akan diendapkan pada dasar ketel. Minyak 

atau lemak yang dihasilkan dipisahkan dari ampas yang telah 

mengendap dan pengambilan minyak dilakukan dari bagian atas ketel  

2.4.2.  Proses Ekstraksi dengan Pelarut  
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Proses Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu komponen dari suatu 

bahan yang terdiri dari dua atau lebih komponen dengan cara melarutkan salah 

satu komponen dengan pelarut yang sesuai. Prinsip ekstraksi dengan pelarut 

adalah melarutkan minyak dalam pelarut minyak atau lemak. Sebagai bahan 

pelarut dapat digunakan berbagai macam pelarut organik. Senyawa organik 

yang sering digunakan adalah N-heksan, etanol, petroleum eter, dan lain-lain.  

2.4.3. Proses Pengepresan dengan menggunakan Mesin Press Hidrolik 

 Pengepresan mekanis merupakan suatu 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 perlakuan pendahuluan sebelum minyak atau lemak 

dipisahkan dari bijinya yang mencakup pembuatan serpihan, perajangan, dan 

penggilingan atau pemasakan.  

2.5 Dasar-dasar Sistem Hidrolik 

Prinsip dasar dari sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, pada 

dasarnya menyatakan dalam suatu bejana tertutup yang ujungnya terdapat 

beberapa lubang yang sama maka akan dipancarkan kesegala arah dengan 

tekanan dan jumlah aliran yang sama. Dimana tekanan dalam fluida statis harus 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Tidak punya bentuk yang tetap, selalu berubah sesuai dengan 

tempatnya. 

b. Tidak dapat dimampatkan. 

c. Meneruskan tekanan ke semua ara dengan sama rata. 

 


