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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Di daerah sentra produksi kelapa, perolehan minyak kelapa umumnya 

dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan cara basah atau cara klentik. 

Cara tradisional, secara komersial tidak menguntungkan karena hasil yang 

diperoleh rendah.  Lebih jauh lagi, minyak yang dihasilkan mempunyai kualitas 

yang rendah serta masa simpan yang pendek.  Disamping itu, pembuatan minyak 

secara tradisional dipandang tidak efisien dan praktis karena untuk mendapatkan 

minyak kelapa dari santan kelapa memerlukan waktu yang lama dan bahan bakar 

dalam jumlah yang besar.  

Beberapa peneliti melakukan beberapa alternatif pengolahan melalui 

metode basah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas minyak kelapa. 

Cara fermentasi merupakan salah satu alternatif yang bisa dikembangkan untuk 

menangani masalah tersebut. Hamdan [1991] dalam penelitiannya menggunakan 

starter dari bermacam-macam ragi. Waktu fermentasi yang diperlukan untuk 

menghasilkan rendemen yang maksimal adalah  12 jam pada kondisi suhu ruang. 

Rendemen minyak tertinggi yang diperoleh dalam penelitiannya  adalah 26%.  

Sedangkan Nurzarrah et al. [1996] menggunakan starter ragi tempe untuk 

fermentasi santan  pada kondisi suhu ruang selama waktu fermentasi 24 jam, dan 

menghasilkan minyak sekitar 31,59%. 

Penelitian pembuatan minyak kelapa dari santan kelapa cara fermentasi 

yang menggunakan biakan murni telah pula dilakukan oleh Siahaan [1991]. 

Mikroba yang digunakan adalah  R. oligosporus, Saccharomyces cerevisiae, dan 

Lactobacillus bulgaricus.  Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa R. oligosporus  

menghasilkan rendemen minyak paling tinggi yaitu 24,13%. Sementara hasill 

penelitian dengan berbahan dasar bubur daging buah kelapa oleh mikroba R. 

Oligosporus L.16 dan R. Oryzae L.36 menghasilkan rendemen 41.08% dan 

41.71% (Anjarsari 2003).  Dilihat dari penggunaan bubur daging buah kelapa 

secara keseluruhan, perolehan hasil minyak kelapa dengan cara fermentasi yang 
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menggunakan mikroba R. Oligosporus L.16 dan R. Oryzae L.36 oleh peneliti 

dirasa belum optimal, dan ini masih perlu terus diteliti terutama berkaitan dengan 

penggunaan mikroba.  

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan rendemen minyak  yang 

dihasilkan cara fermentasi diantaranya penggunaan bahan dasar sebagai substrat 

bagi pertumbuhan mikroba,  mikroba yang tepat serta pengendalian kondisi 

lingkungan fermentasi. 

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bubur daging 

buah kelapa yang diperoleh dari penghancuran daging buah kelapa yang 

ditambahkan air sebagai pengencer. Anjarsari [2005]    pembuatan minyak kelapa 

secara fermentasi dengan menggunakan R. Oligosprorus dan R. oryzae dari bubur 

daging buah kelapa.  Perbandingan antara daging buah kelapa dan air 1:4 

menghasilkan rendemen minyak paling tinggi (Anjarsari,2005). Faktor lain yang 

menentukan keberhasilan proses fermentasi tergantung kepada jenis mikroba  

yang tepat  sesuai dengan produk yang dihasilkan dan bahan yang digunakan. 

Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk fermentasi bubur daging buah kelapa, 

karena  memiliki potensi untuk menghasilkan enzim amilase, protease,  dan 

selulase yang diperlukan untuk menghidrolisis makromolekul terutama 

karbohidrat, protein, selulosa, hemiselulosa yang mengikat globula-globula lemak 

dalam daging buah kelapa.    

 Hasil penelitian fermentasi pembentukan minyak kelapa secara fermentasi 

oleh R. Oligosprorus dan R. Oryzae belum optimal, ini dapat dilihat dari hasil 

yang diperoleh dengan mencobakan berbagai perlakuan yang ditetapkan hasil 

yang diperoleh belum optimal terutama dilihat dari dari rendemen yang 

dihasilkan. Sehingga penelitian tersebut belum tepat untuk diterapkan  dari skala 

laboratorium ke skala pilot plan dan skala pabrik. Untuk itu diperlukan  penelitian 

lebih lanjut melalui pengkajian kinetika fermentasi menggunakan mikroba lain. 

Dalam penelitian ini dicoba menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae  

karena  memiliki potensi untuk menghasilkan enzim amilase, protease, pektinase 

dan selulase yang diperlukan untuk menghidrolisis makromolekul terutama 
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karbohidrat, protein, selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang mengikat globula-

globula lemak dalam daging buah kelapa.  Selain itu ada beberapa faktor yang 

diperhatikan dalam penelitian ini, diantaranya kondisii lingkungan. Kondisi 

lingkungan   mempunyai  pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan mikroba 

( xC ) dan pembentukan produk (pC ) oleh mikroba. Pembentukan produk (pC ) 

yang berhubungan dengan pertumbuhan mikroba (xC ), dapat diketahui melalui 

pengkajian  kinetika  proses fermentasi secara batch yang dapat dinyatakan oleh 

persamaan sebagai berikut xx
p CkpCkp

dt

dC
)1(21  ,  Cp   adalah rendemen 

minyak kelapa hasil fermentasi (gL1 );  nilai   kp1   adalah konstanta kecepatan 

pembentukan minyak kelapa pada fase pertumbuhan,  dan  kp2   adalah konstanta 

kecepatan pembentukan minyak kelapa pada fase nonpertumbuhan. Kinetika  

fermentasi mencakup laju spesifik pertumbuhan  mikroba ( ), laju spesifik 

konsumsi substrat (sQ ), dan laju spesifik pembentukan produk (pQ ) [Sa’id, 1987; 

Liesbetini dan Sailah, 1992; Suharto, 1995].  Kinetika pertumbuhan 

memperlihatkan kemampuan sel mikroba dalam memberikan respon terhadap 

lingkungannya [Sa’id, 1987]. 

 Proses fermentasi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi inokulum, 

kecepatan pengadukan, pengenceran,  suhu fermentasi, serta waktu fermentasi 

yang optimal bagi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. 

Konsentrasi inokulum yang ditambahkan pada substrat fermentasi 

mempunyai peranan penting, terungkap dari penelitian pembuatan minyak kelapa 

cara fermentasi santan yang menambahkan inokulum tempe 10-30% pada rentang 

waktu fermentasi 0-48 jam menunjukan adanya perbedaan nyata.  Rendemen 

minyak tertinggi dihasilkan dari penambahan konsentrasi inokulum tempe 10%  

pada waktu fermentasi 36 jam [Restuhadi, 1997]. 

   Suhu fermentasi sangat mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan 

mikroba ( xC ) yang pada akhirnya berpengaruh pada  pembentukkan produk (pC ). 
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Pada suhu rendah laju pertumbuhan menurun, kematian sel meningkat akibat 

mekanisme pengaturan metabolik dan pembatas difusi seperti laju pembentukan 

nutrien dan produk ke dalam dan ke luar sel.  Pada suhu tinggi, laju pertumbuhan  

menurun karena laju kematian  sel meningkat akibat denaturasi  protein dan 

pemecah struktur sel yang penting. S. cerevisiae  dapat tumbuh pada rentang suhu 

250 C-370 C. Kondisi  suhu optimal  S. cerevisiae pada substrat semi padat yaitu 

bubur daging buah kelapa belum diketahui dan diteliti, oleh karena itu menarik 

untuk dikaji lebih jauh. 

 
1.1 Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang perlu diungkap melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana pengaruh  S. cerevisiae terhadap rendemen minyak kelapa yang 

diperoleh dengan cara fermentasi  bubur buah kelapa semi padat secara batch. 

2) Bagaimana pengaruh  suhu dan  waktu fermentasi terhadap kualitas dan 

kuantitas minyak kelapa. 

3)  Bagamana  kinetika fermentasi bubur buah kelapa  buah kelapa menjadi 

minyak kelapa  dapat digunakan sebagai rancang bangun bioreaktor  skala industri  

berdasarkan  laju spesifik pertumbuhan  S. cerevisiae  ( )   laju spesifik penuruan 

kadar pati  (Qs),   laju spesifik pembentukan minyak kelapa  (Qp).  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kelapa  

Tanaman kelapa dipusatkan dengan nama Cocos nucifera Linn. Termasuk 

kingdom Plantae, division Spermatophyta, sub-divisio Angiospermae, kelas 

Monocotyledon, ordo Palmales, familia Palmae, genus Cocos, dan species Cocos 

nucifera L. tanaman kelapa dikelompokkan ke dalam famili yang sama dengan 

sagu, salak, dan lain-lain. Tanaman kelapa terdiri atas banyak jenis, karena pada 

umumnya dihasilkan dari penyerbukan silang. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.  Pohon kelapa dan Buah Kelapa 
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Produksi buah kelapa Indonesia rata-rata 15,5 milyar butir/tahun atau setara 

dengan  3,02 juta ton kopra,  3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, 1,8 

juta ton serat sabut, dan  3,3 juta ton debu sabut (Agustian  et al., 2003; 

Allorerung dan Lay, 1998; Anonim, 2000; Nur et al., 2003; APCC, 2003).  

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh 

memaparkan, produksi kelapa pada 2010 mencapai 16,3 miliar butir. 16% 

produksi Riau, 8% Jawa Timur 8% Sulawesi Utara 8%, Maluku Utara, dan 

sebagainya. Sementara kebutuhan bahan baku kelapa hanya 7,6 miliar dengan 

kebutuhan mayoritas di Riau 47,2%, di susul kebutuhan Sulawesi Utara 14,8%, 

Gorontalo 4,9% (Media Indonesia 2011).  

Penggolongan varietas kelapa pada umumnya didasarkan pada perbedaan 

umur pohon mulai berbuah yaitu kelapa dalam, kelapa genjah dan kelapa hibrida. 

Berdasarkan bentuk dan ukuran buah yaitu kelapa yang mempunyai bentuk 

ukuran besar (varietas typical) dan memiliki ukuran kecil (varietas nana). 

Berdasarkan warna buah yaitu kelapa hijau, kelapa merah, dan kelapa kuning 

(Anonim, 2005).  

Kelapa dalam mempunyai ciri-ciri antara lain batangnya besar dan dapat 

mencapai ketinggian 30 meter, mulai berbuah pada umur 6-8 tahun setelah 

ditanam dan umurnya mencapai 100 tahun. Kelapa Genjah mempunyai ciri-ciri 

berbatang ramping dengan ketinggian mencapai 5 meter atau lebih, mulai berbuah 

3-4 tahun setelah ditanam. Sementara kelapa hibrida adalah hasil kawin silang 

antara kelapa dalam dengan genyah sehingga dihasilkan sifat-sifat yang baik dari 

kedua jenis kelapa asal. Masing-masing jenis kelapa tersebut mempunyai 

karakteristik seperti tercantum pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Karakteristik kelapa dalam, genjah dan hibrida. 

Karakteristik 
Jenis Kelapa 

Dalam  Genjah Hibrida 

Produksi kopra pada umur tahun 
(ton/ha/tahun) 

1,0 0,5 6,0~7,0 

Produksi buah (butir/pohon/tahun)  90 140 140 

Daging buah  
Tebal dan 
keras 

Tebal dan 
keras 

Tebal dan 
keras 

Kadar minyak daging buah  Tinggi Rendah Tinggi 

Ketahanan terhadap penyakit  Kurang peka Peka Kurang peka 

Umur berbuah (tahun) 6 ~ 7 3 ~ 4 3 ~ 4 

Habitus pohon  Tinggi Pendek Sedang 

(Anonim, 2005) 
 

Secara morfologi, bagian-bagian tanaman kelapa dapat dideskripsikan 

sebagai akar, batang, daun, bunga, dan buah. Buah kelapa berbentuk bulat dengan 

ukuran kurang lebih sebesar kepala manusia. Buah terdiri dari kulit luar (epicarp), 

dan kulit tengah atau sabut (mesokarp), tempurung (endocarp), kulit luar biji, 

putih lembaga (endosperm), air buah dan lembaga (embrio). Tebal kulit kelapa 

kurang lebih 5 cm dan tebal daging buah 1cm atau lebih. Gambar penampang 

buah kelapa dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Penampang Buah Kelapa 

 

Daging Buah 

Tempurung 

Sabut 

Air Kelapa 



8 
 

8 
 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera. L) merupakan tanaman yang sangat 

berguna dalam kehidupan ekonomi pedesaan di Indonesia. Karena semua bagian 

dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah 

satu bagian kelapa yang mempunyai banyak manfaat adalah daging buah 

(Palungkung, 2004). Berikut komposisi buah dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Komposisi Buah Kelapa 

Komponen Jumlah Berat % 
Sabut 
Tempurung 
Daging Buah 
Air Buah 

25 - 32 
12 - 13,1 
23 - 34,9 
19,2 - 25 

Sumber : Palungkung, (2004) 
 

Buah kelapa terdiri atas 23-34,9% daging buah dan 19,2-25% air kelapa. 

Daging buah kelapa segar kaya akan lemak dan karbohidrat serta protein dalam 

jumlah yang cukup. Lemak merupakan cadangan energi bagi pertumbuhan embrio 

tanaman kelapa. Kadar lemak daging buah kelapa segar bervariasi menurut 

pemanenan dan varietas tanaman kelapa.   

Kelapa segar mengandung 30-50% minyak, bila dikeringkan menjadi kopra 

kadar lemaknya mencapai 63-65%. Kadar minyak sangat dipengaruhi oleh tingkat 

ketuaan buah, semakin tua buah semakin tinggi kadar minyaknya. Buah kelapa 

yang sudah tua atau matang umumnya dipanen pada umur 11–12 bulan. Kadar 

lemak pada daging buah kelapa meningkat dengan semakin bertambahnya umur 

buah dan mencapai maksimal pada umur 12 bulan. Oleh karena itu buah kelapa 

yang sesuai untuk diolah menjadi minyak kelapa murni harus berumur 12 bulan 

(Rindengan dan Novariyanto, 2004). Adapun komposisi dari santan adalah 66% 

air, 28% minyak dan 6% kandungan non minyak (Suhardiyono dan Syamsiah, 

1988). Komposisi kimia daging buah kelapa ditentukan oleh umur buah kelapa 

pada berbagai tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Kimia Daging Buah Kelapa pada Berbagai Tingkat                                
Kematangan 

Analisis Kimia 
Buah 
Muda Setengah Tua Tua 

Kalori (Kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (IU) 
Thiamin (mg) 
Bagian yang dapat dimakan (g) 
Asam Askorbat (mg) 
Air (g) 

68,0 
1,0 
0,9 
14,0 
17,0 
30,0 
1,0 
0,0 
0,0 
4,0 
83,3 
53,0 

180,0 
4,0 
13,0 
10,0 
8,0 
35,0 
1,3 
10,0 
0,5 
4,0 
70,0 
53,0 

359,0 
3,4 
34,7 
14,0 
21,0 
21,0 
2,0 
0,0 
0,1 
2,0 
46,9 
53,0 

(Sumber : Anonim, 2005) 
 

2.2. Minyak Kelapa 

Minyak kelapa merupakan bagian paling berharga dari buah kelapa. Minyak 

kelapa digunakan sebagai bahan baku industri atau sebagai minyak goreng. 

Minyak kelapa dapat diekstrak dari daging kelapa segar atau diekstrak dari daging 

kelapa yang telah dikeringkan atau yang biasa disebut kopra. 

Minyak kelapa berdasarkan kandungan asam lemak digolongkan ke dalam 

minyak asam laurat karena kandungan asam lauratnya paling tinggi jika 

dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Minyak kelapa secara fisik berwujud 

cairan yang berwarna bening sampai kuning kecokelatan dan memiliki 

karakteristik bau yang khas. Zat warna yang termasuk golongan ini terdapat 

secara alamiah dalam bahan yang banyak mengandung minyak dan ikut terekstrak 

bersama minyak dalam proses ekstraksi. Warna pada minyak kelapa disebabkan 

oleh zat warna dan kotoran-kotoran lainnya. Zat warna alamiah yang terdapat 

pada minyak kelapa adalah betakaroten yang merupakan hidrokarbon tidak jenuh 

dan tidak stabil pada suhu tinggi. Proses pengolahan minyak kelapa dengan udara 

panas menyebabkan warna kuning berubah akibat karoten mengalami degradasi 

(Suhardijono, dkk., 1988). 
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Lemak dan minyak adalah senyawa ester non polar yang tidak larut dalam 

air, yang dihasilkan oleh tanaman dan hewan. Lemak dan minyak adalah 

trigliserida yang merupakan ester dan gliserol dan berbagai asam lemak. Asam 

lemak yang terbentuk asam lemak trigliserida bisa merupakan asam lemak yang 

sama satu sama lainnya atau berbeda. Secara alami, sebagian besar trigliserida 

dalam lemak dan minyak adalah campuran trigliserida Minyak mengandung asam 

lemak tidak jenuh lebih banyak, karena titik leleh lemak jenuh lebih tinggi 

daripada lemak tidak jenuh maka minyak cenderung berbentuk cair pada suhu 

ruang (Kusnandar, 2010). 

Minyak kelapa terbentuk dari rantai karbon, hidrogen, dan oksigen yang 

disebut dengan asam lemak. Komponen-komponen asam lemak tersebut akan 

membentuk gliserida saat bergabung dengan gliserol. Gliserida yang umum 

terdapat pada lemak dan minyak adalah trigliserida atau lipida. Sebuah molekul 

trigliserida dibentuk dari tiga molekul asam lemak yang dikombinasi dengan satu 

molekul gliserol. Formasi molekul trigliserida dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Formasi Molekul Trigliserida 

 

 Minyak kelapa mengandung 84% trigliserida yang ketiga asam lemaknya 

jenuh dan satu asam lemaknya tidak jenuh mengandung 4% trigliserida yang satu 

asam lemaknya jenuh dan dua asam lemaknya tidak jenuh. Berdasarkan komposisi 

tersebut, sifat fisiko kimia minyak dapat ditentukan dari sifat kimia asam 

lemaknya. Asam lemak penyusun minyak kelapa terdiri atas 80% asam lemak 
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jenuh dan 20% asam lemak tidak jenuh. Komposisi asam lemak minyak kelapa 

ditunjukkan pada Tabel 4.  

 
Tabel 4. Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa 

Asam Lemak Rumus Kimia Jumlah (%) 
Asam Lemak Jenuh 
Asam kaproat 
Asam kaprilat 
Asam kaprat 
Asam Laurat 
Asam Miristat 
Asam palmitat 
Asam stearat 
Asam arachidat 
Asam Lemak Tidak Jenuh 
Asam palmitoleat 
Asam oleat 
Asam linoleat 

 
C5H11COOH 
C7H17COOH 
C9H19COOH 
C11H23COOH 
C13H27COOH 
C15H31COOH 
C17H35COOH 
C19H39COOH 
 
C15H29COOH 
C17H23COOH 
C17H31COOH 

 
0,0 – 0,8 
5,5 – 9,5 
4,5 – 9,5 
44,0 – 52,0 
13,0 – 19,0 
7,5 – 10,5 
1,0 – 3,0 
0,0 – 0,4 
 
0,0 – 1,3 
5,0 – 8,0 
1,5 – 2,5 

Sumber : Ketaren, 2008 
  
Kandungan asam lemak jenuh dalam minyak kelapa lebih kurang 90%, dan 

didominasi oleh asam laurat dan asam miristat, sedangkan kandungan asam 

lainnya lebih rendah. Tinggi asam lemak jenuh yang dikandunganya 

menyebabkan minyak kelapa tahan terhadap proses ketengikan akibat oksidasi. 

 Standar Internasional minyak kelapa berdasarkan Codex Almentarius 

Comission (CAC), dapat dilihat pada Tabel 5.  

 
Tabel 5. Standar Internasional minyak kelapa berdasarkan Codex 
Almentarius Comission (CAC) 
Komposis dan Faktor-faktor Kualitas Nilai 

1. Karakteristik Identitas : 
Berat Jenis pada 20oC 
Indeks Refraksi (np 40oC) 
Angka Penyabunan (mg KOH/g minyak) 

2. Karakteristik Kualitas : 
Warna 
Bau dan Rasa 
Angka Asam 
Asam Lemak Bebas 

 
- 
1,448 – 1,449 
250 
 
Normal 
- 
0,5 
Max 5% 

Sumber : Hendayani, 2000 
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 Standar Nasional Indonisia (SNI) mutu minyak kelapa dikeluarkan oleh 

Badan Standar Nasional (ICS 67.200.10) dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Standar Nasional Indonesia (SNI) Mutu Minyak Kelapa  
Karakteristik Nilai  

1. Air 
2. Kotoran 
3. Bilangan jod (g jod/100 g contoh) 
4. Bilangan penyabunan (mg KOH/g contoh) 
5. Bilangan peroksida (mg oksigen/g contoh) 
6. Asam lemak bebas (dihitung sebagai asam laurat) 
7. Warna, bau 
8. Minyak pelikan 
9. Berat jenis pada 27oC 
10. Logam berbahaya (Pb, Cu, Hg, As) 

maks. 0,5% 
maks. 0,05% 
8 – 10,0 
255 – 265 
maks. 5,0 
maks. 5% 
normal 
negatif 
0,907 – 0,913 
Max negatif 

(Sumber : SNI 01-2902-1992)  
 

2.3. Pembuatan Minyak Kelapa 

Pengolahan minyak kelapa dilakukan dengan cara kering dan basah. Cara 

kering dilakukan dengan pengepresan kopra. Cara kering dilakukan di pabrik 

pengolahan minyak kelapa karena memerlukan investasi yang cukup besar untuk 

pembelian alat dan mesin-mesin. Cara basah dilakukan dengan cara membuat 

santan dari daging kelapa dan dipanaskan untuk memisahkan minyak dari bagian 

yang mengemulsinya. Cara lain untuk mendapatkan minyak kelapa secara basah 

adalah secara fermentasi (Hasbullah, 2001). 

Fermentasi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme sebagai 

inokulum seperti bakteri dan khamir. Pembuatan minyak kelapa secara fermentasi 

ini dapat dilakukan dengan skala besar maupun rumah tangga. Cara fermentasi 

memiliki beberapa keuntungan pokok yaitu efektifitas tenaga, waktu relatif 

singkat dan biaya tidak terlalu tinggi. Minyak kelapa yang dihasilkan lebih banyak 

dan warnanya lebih jernih (Sukmadi, dkk., 2002). 

Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan minyak dari bahan yang 

mengandung minyak. Pada umumnya ada empat metode ekstraksi untuk 
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menghasilkan minyak kelapa, yaitu dengan cara basah (wet process), cara kering 

(dry process) dengan tekanan, proses dengan pelarut (solvent) dan ektraksi secara 

enzimatis. Untuk cara kering biasanya dilakukan oleh industri menengah dan 

besar. Sementara untuk industri kecil atau industri rumah tangga biasanya 

menggunakan cara basah. 

Proses basah ditandai dengan penambahan air, sedangkan proses kering tanpa 

penambahan air. Proses ekstraksi minyak kelapa umumnya membutuhkan dua 

bentuk energi, yaitu energi mekanis dan energi panas (termal). Energi mekanis 

berfungsi untuk memecahkan dinding sel, sedangkan energi panas selain utnuk 

merusak dinding sel juga untuk menurunkan kekentalan (viskositas) minyak dan 

mengatur kadar airnya (Abidanish, 2010).  

Metode tersebut secara spesifik menggunakan panas, yang bertujuan untuk 

menggumpalkan protein pada dinding sel dan untuk memecahkan dinding sel 

tersebut sehingga mudah ditembus oleh minyak yang terkandung di dalamnya. 

Minyak diambil dari daging buah kelapa dengan salah satu cara berikut, yaitu: 

 
2.3.1. Cara Basah (wet process) 

Cara Basah (wet process) adalah proses rendening dengan penambahan 

sejumlah air selama berlangsungnya proses tersebut. Bahan baku yang digunakan 

untuk proses basah adalah daging kelapa segar. Proses ekstraksi ini sangat 

sederhana. Peralatan yang digunakan juga sangat sederhana, efisien, dan tidak 

menuntut keahlian tertentu. 

Proses basah dilakukan dengan penambahan sejumlah air. Daging buah 

dihancurkan kemudian ditambahkan air dan diekstraksi sehingga mengeluarkan 

santan dan dilakukan pemisahan minyak dari santan. Pemisahan minyak tersebut 

dapat dilakukan dengan cara pemanasan atau sentrifugasi. Pada proses 

pemanasan, santan dipisahkan hingga airnya menguap dan padatan menggumpal. 

Sedangkan pada proses sentrifugasi, santan diberikan perlakuan sentrifugasi 

(pemusingan) pada kecepatan 3000-5000 rpm, sehingga terjadi pemisahan fraksi 

kaya minyak (krim) dari fraksi yang miskin minyak (skim). Selanjutnya krim 



14 
 

14 
 

diasamkan, kemudian diberi perlakuan sentrifugasi sekali lagi untuk memisahkan 

minyak dari bagian bukan minyak. 

Pemisahan minyak juga dapat dilakukan dengan kombinasi pemanasan dan 

sentrifugasi. Metode cara basah pada pembuatan minyak diantaranya yaitu : 

1. Cara Basah Tradisional 

Cara basah tradisional ini sangat sederhana dapat dilakukan dengan 

menggunakan peralatan yang biasa terdapat pada dapur keluarga. Pada cara ini, 

mula-mula dilakukan ekstraksi santan dari kelapa parut. Kemudian santan 

dipanaskan untuk menguapkan air dan menggumpalkan bagian bukan minyak 

yang disebut blondo. Blondo ini dipisahkan dari minyak. Terakhir, blondo diperas 

untuk mengeluarkan sisa minyak (Abidanish, 2010). 

2. Cara Basah Fermentasi 

Cara basah fermentasi agak berbeda dari cara basah tradisional. Pada cara 

basah fermentasi, santan didiamkan untuk memisahkan skim dari krim. 

Selanjutnya krim difermentasi untuk memudahkan penggumpalan bagian bukan 

minyak (terutama protein) dari minyak pada waktu pemanasan. Mikroba yang 

berkembang selama fermentasi, terutama mikroba penghasil asam. Asam yang 

dihasilkan menyebabkan protein santan mengalami penggumpalan dan mudah 

dipisahkan pada saat pemanasan (Abidanish, 2010). 

 
2.3.2. Cara Kering (dry process) 

 Cara Kering (dry process) adalah cara rendening tanpa penambahan air 

selama proses berlangsung. Bahan baku yang dipergunakan pada proses kering 

adalah kopra. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan dengan 

kandungan air 5 – 7%. Proses ini berkembang sejak ditemukan alat hidrolik pres 

pada tahun 1795 oleh Joseph Bramah. Alat tersebut digunakan untuk mengepres 

daging buah kelapa yang telah dikeringkan untuk memperoleh minyak kelapa. 

Proses pengolahan minyak kelapa dengan tekanan dibagi menjadi enam tahap, 

yaitu perlakuan awal, pemecahan jaringan, pemanasan, pengepresan, penyaringan 

(filtration), dan pemurnian (rifening). 
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Tahapan perlakuan awal meliputi pengolahan daging kelapa menjadi kopra 

dan pembersihan kopra. Kopra yang tidak terlalu kering jaringannya sulit untuk 

dipecahkan sehingga keadaan ini mengakibatkan terjadinya proses hidrolisa yang 

memudahkan terbentuknya asam lemak bebas. Pemecahan jaringan yang 

dilakukan dalam beberapa tahap. Setiap tahap menggunakan alat yang berbeda 

dengan hasil potongan yang semakin halus. Alat-alat yang dipergunakan adalah 

pemecah kopra (copra-snijder), disintegrator tipe pemukul dan roll mill. 

Pemanasan pada proses kering ini dilakukan dengan tujuan agar minyak 

mudah keluar dari sel dan mematikan enzim serta mikroorganisme tertentu. 

Pemanasan merupakan sterilisasi pendahuluan dan juga untuk menguapkan air 

serta menaikkan keenceran (fluidity). Pemanasan juga mengakibatkan 

penggumpalan beberapa protein, sehingga memudahkan pemisahan lebih lanjut 

dan dapat mengendap beberapa fosfatida yang tidak dikehendaki. Pemanasan 

dilakukan dengan menggunakan ketel atau tangki pemanasan yang diletakkan di 

atas alat pengepres. Proses pemanasan menggunakan uap air dengan suhu 70- 

80oC selama 15 -  30 menit. Proses ini sangat menentukan kualitas minyak 

sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Pemanasan terlalu tingi menyebabkan 

serbuk menjadi hangus dan minyak yang diperoleh sedikit, berwarna, dan berbau 

hangus. Sebaliknya, jika kurang panas, minyak akan tertinggal di bungkil 

sehingga rendemen minyak yang diperoleh rendah.  

Proses pemurnian dilakukan karena minyak yang dihasilkan dari pengepresan 

masih berupa minyak kasar. Meskipun tampak jernih, tetap masih mengandung 

zat-zat yang terlarut dalam minyak dan tidak tersaring oleh filter. Pemurnian 

bertujuan untuk menghilangkan asam-asam lemak bebas dan lendir, sehingga 

minyak lebih jernih. Selain itu pemurnian juga dapat menghilangkan zat-zat warna 

yang terlarut dan menghilangkan bau yang tidak dikehendaki. Pemurnian 

dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu proses netralisasi, bleaching, dan deodorisasi. 
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2.3.3. Proses Ekstraksi dengan Pelarut (Solvent) 

Proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut (solvent) dilakukan dengan 

cara melarutkan minyak dengan pelarut. Melalui cara ini bungkil dengan kadar 

minyak rendah, yaitu sekitar 1% atau kurang. Mutu minyak yang dihasilkan 

dengan cara ini masih kasar, karena sebagian fraksi bukan minyak ikut terektraksi. 

Kopra akan digiling sampai menjadi tepung, kemudian dicampurkan dengan zat 

pelarut. Zat pelarut yang digunakan harus bertitik didih rendah, mudah menguap, 

tidak berinteraksi secara kimia dengan minyak dan residunya tidak beracun. 

Walaupun cara ini cukup sederhana, tapi jarang digunakan karena biayanya relatif 

mahal. Zat pelarut yang dapat digunakan antara lain, hidrokarbon, aseton, 

dethyleter, karbo disulfida dan karbon tetrakhlorida. Pelarut ini pada proses akhir 

diuapkan untuk mendapatkan minyak kelapa. 

 
2.3.4. Proses Ekstraksi dengan Enzimatis 

 Ekstraksi minyak secara enzimatis telah pula dilakukan. Adapun tahap-tahap 

terpenting dalam ekstraksi minyak kelapa oleh enzim adalah pemisahan sabut, 

tempurung, pengeping daging buah, pencucian, penghancuran, pembuatan emulsi, 

dan ekstraksi enzimatis serta pemisahan minyak kelapa dari ampas kelapa. 

 Enzim digunakan untuk proses ekstraksi minyak kelapa adalah enzim yang 

dapat menghidrolisis makro-molekul (protein dan karbohidrat) dalam daging 

kelapa sehingga diperoleh minyak kelapa dengan hasil akhir (Molina dan 

Lahance, 1973). Enzim yang dapat digunakan untuk menghidrolisis protein kelapa 

adalah enzim-enzim yang termasuk dalam golongan enzim protease seperti 

papain, bromelin, dan fisin (Mc. Glone et al, 1986). Sedangkan untuk 

menghidrolisis senyawa karbohidrat digunakan enzim alfa amilase dan enzim 

galakturonase. 

 Enzim yang digunakan untuk proses ekstraksi minyak kelapa ditambahkan 

dalam bentuk keadaan larutan emulsi. Dengan waktu dan suhu ekstraksi tertentu, 

larutan didekantasi kemudian disentrifugasi. Minyak yang diperoleh tanpa 

memerlukan tahap pemurnian telah dapat dikonsumsi. 
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2.4.  Fermentasi dan Peranan Mikroorganisme 

 Fermentasi adalah reaksi disimilasi anaerobik senyawa-senyawa organik 

yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme atau ekstrak dari sel-sel tersebut. 

Oleh karena itu mikroorganisme adalah kunci keberhasilan atau kegagalan suatu 

fermentasi, dimana jenis dan jumlah hasil fermentasi tergantung dari jenis 

mikroorganisme dan perlakuannya. Dari ribuan jenis spesies mikroorganisme 

yang mampu melakukan proses fermentasi hanya beberapa puluh saja yang dipilih 

untuk digunakan dalam industri, yakni yang memiliki keunggulan-keunggulan 

yang diperlukan untuk berhasilnya suatu proses fermentasi (Sa’id, 1987). 

Fermentasi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme sebagai 

inokulum seperti bakteri dan khamir. Pembuatan minyak kelapa secara fermentasi 

ini dapat dilakukan dengan skala besar maupun rumah tangga. Cara fermentasi 

memiliki beberapa keuntungan pokok yaitu efektifitas tenaga, waktu relatif 

singkat dan biaya tidak terlalu tinggi. Minyak kelapa yang dihasilkan lebih banyak 

dan warnanya lebih jernih (Sukmadi, dkk.,  2002). 

 Makanan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang 

tinggi daripada bahan asalnya. Tidak hanya disebabkan karena mikroba bersifat 

katabolik atau memecah komponen yang komplek menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana sehingga lebih mudah dicerna, tetapi mikroba juga dapat mensintesa 

beberapa vitamin yang kompleks. Melalui fermentasi juga dapat terjadi 

pemecahan oleh enzim-enzim tertentu terhadap bahan-bahan yang tidak dapat 

dicerna oleh manusia (Winarno, 1997). 

 Ada tiga karakteristik penting yang harus dimiliki oleh mikroorganisme bila 

akan digunakan dalam fermentasi, yaitu : 

a. Mikrobiologi harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan 

lingkungan yang cocok dan mudah untuk dibudidayakan dalam jumlah besar. 

b. Organisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan fisiologis 

dalam kondisi seperti di atas, dan menghasilkan enzim-enzim essensial dengan 

mudah dan dalam jumlah besar agar perubahan-perubahan kimia yang 

dikehendaki dapat terjadi. 
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c. Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi 

maksimum secara komparatif harus sederhana (Desrosier, 1988). 

 Ragi tape merupakan bentuk awetan dari mikroba berbentuk padatan dan 

kering. Mikroba dalam ragi tape merupakan campuran terutama dari yeast dan 

mold seperti Mucor, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Saccharomyces, Candida, 

dan Hansenula (Dwijoseputro, 1998). Secara teoritis hampir semua jenis ragi 

(yeast) dapat digunakan dalam ekstraksi minyak, hanya tergantung pada keaktifan 

mikrobanya. Salah satu yeast yang memberikan hasil yang baik untuk merombak 

karbohidrat yang dikandung suatu bahan adalah S. cereviceae. Dalam 

pertumbuhannya mikroorganisme memerlukan faktor-faktor pertumbuhan antara 

lain unsur C, H, O, N, S dan P yang diperolehnya dengan mengubah protein, 

karbohidrat, dan zat-zat lain dalam media pertumbuhannya, sehingga zat-zat 

dalam media tersebut berkurang dibebaskan oleh sel-sel mikroorganisme dari 

disimilasi ini jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan, dan produk-produk 

disimilasi akan tidak berguna bahkan menghambat banyak organisme  

(Winarno dan Fardiaz, 1980)  

Bahan-bahan yang dihasilkan melalui fermentasi merupakan hasil-hasil 

metabolit sel mikroba, misalnya antibiotik, asam-asam organik, aldehid, alkohol, 

fussel oil, dan sebagainya. Untuk menghasilkan tiap-tiap produk fermentasi di atas 

dibutuhkan kondisi fermentasi yang berbeda-beda dan jenis mikroba yang 

bervariasi juga karakteristiknya. Oleh karena itu, diperlukan keadaan lingkungan, 

substrat (media), serta perlakuan (treatment) yang sesuai sehingga produk yang 

dihasilkan optimal. 

 Fermentasi tidak dapat berlangsung tanpa adanya enzim. Enzim yang biasa 

dihasilkan oleh mikroorganisme adalah enzim amilase, enzim protease dan 

pektinase. Enzim amilase menghidrolisis pati menjadi dekstrin dan senyawa-

senyawa gula sederhana, kemudian hasil-hasil ini diubah menjadi asam-asam 

organik. Enzim protease memutus rantai-rantai peptida dari protein yang 

mempunyai berat molekul tinggi menjadi molekul-molekul yang sederhana dan 

akhirnya menjadi peptida-peptida dan asam-asam amino. Aktivitas mikroba akan 



19 
 

19 
 

menghasilkan asam sehingga akan menurunkan pH, pada pH tertentu tercapailah 

titik isoelektris pada protein yang merupakan lapisan pelindung emulsi minyak. 

Protein akan menggumpal akhirnya mudah dipisahkan dari minyak  

(Suhardijono, dkk., 1988). 

  
S. cerevisiae  

S. cerevisiae merupakan mikroorganisme yang sangat dikenal masyarakat 

luas sebagai ragi roti (baker’s yeast). Ragi roti ini selain digunakan dalam 

pembuatan makanan dan minuman, juga digunakan dalam industri etanol 

(Umbreit, 1959).  S. cerevisiae adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan 

ukuran antara 5 sampai 20 mikron dan berbentuk bola atau telur. S. cerevisiae 

tidak bergerak karena tidak memiliki struktur tambahan di bagian luarnya seperti 

flagella (Prescott, 1959).  

S. cerevisiae mempunyai lapisan dinding luar yang terdiri dari polisakarida 

kompleks dan di bawahnya terletak membran sel. Sitoplasma mengandung suatu 

inti yang bebas (discrete nucleus) dan bagian yang berisi sejumlah besar cairan 

yang disebut vakuola.  

S. cerevisiae dapat tumbuh dalam media cair dan padat. Pembelahan sel 

terjadi secara aseksual dengan pembentukan tunas, suatu bahan proses yang 

merupakan sifat khas dari khamir. Mula-mula timbul suatu gelembung kecil dari 

permukaan sel induk. Gelembung ini secara bertahap membesar, dan setelah 

mencapai ukuran yang sama dengan induknya terjadi pengerutan yang 

melepaskan tunas dari induknya. Sel yang baru terbentuk selanjutnya akan 

memasuki tahap pertunasan kembali. Tunas pada S. cerevisiae dapat berkembang 

dari setiap bagian permukaan sel induk (pertunasan multipolar).  

S. cerevisiae dapat berkembangbiak secara seksual dan umumnya melibatkan 

proses perkawinan yang diikuti dengan produksi spora seksual yang disebut 

akrospora dan spora-spora tersebut berada dalam bentuk kantung yang disebut 

askus. Biasanya khamir berkembang secara aseksual dan hanya pada kondisi 
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lingkungan tertentu saja akan terjadi perkembangbiakan secara seksual  

(Anonim, 2009). 

Taksonomi S. cerevisiae 

Kingdom : Fungi  

Division : Ascomycota  

Class : Ascomycetes  

Ordo : Saccharomycetales  

Familia : Saccharomycetaceae  

Genus : Saccharomyces  

Species : Saccharomyces cerevisiae  

Khamir merupakan organisme yang bersifat saprofitik terdapat pada  

daun-daun, bunga-bunga dan eksudat pada tanaman. Sedangkan S. cerevisiae 

secara alami terdapat pada beras maupun jenis serelia lain dan pada kulit anggur. 

Yeast dapat tumbuh dalam media sederhana yang mengandung karbohidrat yang 

dapat terfermentasi sebagai penyedia energi dan sumber karbon untuk biosintesis, 

protein yang cukup untuk sintesis protein, garam mineral, dan faktor tumbuh 

lainnya. Ketersediaan molekul oksigen juga diperlukan walaupun ada beberapa 

strain seperti S. cerevisiae yang mutlak tidak membutuhkan oksigen  

(Umbreit, 1959). 

Karbohidrat sebagai sumber karbon dapat berupa monosakarida seperti  

D-glukosa, D-manosa, D-fruktosa, D-galaktosa, dan gula pentosa jenis D-xylulase 

(Umbreit, 1959). Selain monosakarida, disakarida (seperti sukrosa dan maltosa) 

dan trisakarida (seperti maltotriose dan raffinose) juga dapat difermentasi.  

 Substrat yang mengandung glukosa, fruktosa, dan sukrosa secara cepat akan 

digunakan oleh yeast pada tahap awal fermentasi. Sukrosa dihidrolisa oleh enzim 

invertase yang berada di luar membran sel dan dibatasi dinding sel. Sedangkan 

glukosa dan fruktosa yang ada akan ditransport ke dalam sel. 

Mikroorganisme S.cereviceae menghasilkan berbagai jenis enzim diantaranya 

enzim proteolitik dan amilolitik. Enzim yang dihasilkan S. cereviceae tersebut 

akan memecah komponen seperti air, lemak, protein, karbohidrat dan sebagainya 
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tersebut. Enzim amilolitik akan memecah karbohidrat sehingga menghasilkan 

asam. Adanya asam akan menurunkan pH sampai mencapai titik isoelektrik 

protein sehingga protein akan terkoagulasi. Kemudian enzim proteolitik akan 

memecah protein yang terkoagulasi tersebut sehingga minyak dapat bebas 

(Rusmanto 2004).  

Pada percobaan ini digunakan ragi S. cereviceae, yang bersifat fakulktatif 

anaerobik.  Pada kondisi anaerobik, S. cereviceae menggunakan senyawa organik 

sebagai akseptor elektron terakhir pada jalur reaksi bioenergetik. Dalam hal ini 

yang digunakan adalah glukosa dari substrat dengan hasil akhir perombakan 

berupa alkohol (etanol), aldehid, asam organik, dan fussel oil. Reaksi yang 

berlangsung dalam keadaan anaerobik tersebut adalah sebagai berikut:  

 

C6H12O6               2 C2H5OH + 2 CO2 + produk samping 

 

Pada percobaan ini digunakan glukosa sebagai substrat utama. Hal ini 

disebabakan struktur model glukosa yang sederhana sehingga mudah digunakan 

oleh S. cereviceae. Glukosa digunakan sebagai sumber energi dan sumber karbon 

yang digunakan untuk membentuk material penyusun sel baru (Bayu, 2010).  

Glukosa disebut juga reducing sugar sehingga pemanfaatannya oleh S. 

cereviceae dilakukan dengan mengoksidasi glukosa yaitu dengan cara pemutusan 

ikatan rangkap pada gugus karbonil glukosa. Media yang digunakan di dalam 

fermentasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1. mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan sel S.cereviceae  

2. mengandung nutrisi yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi sel  

S. cereviceae  

3. tidak mengandung zat yang menghambat pertumbuhan sel  

4. tidak terdapat kontaminan yang dapat meningkatkan persaingan dalam 

penggunaan substrat.  

Oleh karena itu, selain glukosa, ke dalam medium fermentasi juga 

ditambahkan zat-zat lain yang berfungsi sebagai sumber makronutrien dan 
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mikronutrien. Proses pertumbuhan mikroba sangat dinamik dan kinetikanya dapat 

digunakan untuk meramal produksi biomassa dalam suatu proses fermentasi. 

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perilaku mikroba dapat 

digolongan dalam faktor intraseluler dan faktor ekstraselular. Faktor intraselular 

meliputi struktur, mekanisme, metabolisme, dan genetika. Sedangkan faktor 

ekstraselular meliputi kondisi lingkungan seperti pH, suhu, tekanan (Bayu, 2010).  

Proses pertumbuhan mikroba merupakan proses yang memiliki batas 

tertentu. Pada saat tertentu, setelah melewati tahap minimum, mikroba akan 

mengalami fasa kematian. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan berhentinya 

pertumbuhan mikroba antara lain:  

1. Penyusutan konsentrasi nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan mikroba 

karena habis terkonsumsi.  

2.  Produk akhir metabolisme yang menghambat pertumbuhan mikroba karena  

terjadinya inhibisi dan represi (Bayu, 2010).  

 

2.6. Kerusakan Minyak Kelapa 

Bahan makanan berlemak merupakan medium yang baik bagi pertumbuhan 

beberapa jenis jamur dan bakteri. Kerusakan lemak dalam minyak kelapa dapat 

terjadi selama proses pengolahan seperti pemanasan dan penyimpanan. Kerusakan 

pada minyak berupa ketengikan yang menyebabkan bau dan rasa yang tidak enak 

pada minyak. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh air, cahaya, panas, 

oksigen, logam, basa dan enzim (Alamsyah, 2005). 

Sifat dan daya tahan minyak terhadap kerusakan sangat tergantung pada 

komponen penyusunnya, terutama kandungan asam lemak. Minyak yang 

mengandung asam lemak tidak jenuh cenderung mudah teroksidasi, sedangkan 

yang banyak mengandung asam lemak jenuh lebih mudah terhidrolisis. Asam 

lemak pada umumnya bersifat semakin reaktif terhadap oksigen (Qazuini, 1993). 

Penyebab utama terjadinya ketengikan hidrolisis adalah adanya air, baik yang 

terdapat di dalam minyak maupun gliserol dan asam lemak. Reaksi dipercepat 

oleh basa, asam dan enzim-enzim. Proses hidrolisis mudah terjadi pada minyak 
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yang berasal dari bahan dengan kadar air tinggi. Minyak kelapa yang diperoleh 

melalui proses ekstraksi secara basah (wet rendering) cenderung lebih banyak 

mengandung air, sehingga mudah mengalami kerusakan hidrolisis dan tidak tahan 

lama. 

Kerusakan minyak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang 

disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh autooksidasi radikal asam 

lemak tidak jenuh dalam minyak. Proses oksidasi yang berlangsung bila terjadi 

kontak antara antara oksigen dengan minyak (Winarno, 1997). 

 
2.1 Kinetika fermentasi 

Studi  kinetika  fermentasi  sangat penting dalam rangka memahami setiap  proses 

fermentasi.  Kinetika fermentasi  menggambarkan  laju pertumbuhan sel, 

penggunaan konsumsi (substrat) dan pembentukan produk oleh mikroorganisme  

[Gumbira, 1987 ; Judoamidjojo et al., 1990].  

222...111...111   KKKiii nnneeettt iii kkkaaa   pppeeerrrtttuuummmbbbuuuhhhaaannn   ssseeelll    

Kinetika  pertumbuhan mikroba    menguraikan   tentang  kecepatan 

produksi  sel  dan pengaruh  lingkungan  terhadap  kecepatannya.   Beberapa  

kondisi  persyaratan  yang diperlukan untuk pertumbuhan sel  adalah  : 

1. Inokulum  yang masih  hidup dan  aktif. 

2. Sumber  energi. 

3. Nutrisi 

4. Tidak  ada  faktor  yang menghambat  pertumbuhan 

5. Kondisi  fisika kimia  cocok. 

Dalam sistem fermentasi yang menggunakan mikroba sebagai katalis, 

pertumbuhan mikroba harus selalu diamati, dianalisis dan dikontrol.  Untuk 

menganalisis pertumbuhan mikroba diperlukan pengetahuan tentang parameter 

laju pertumbuhan, seperti laju pertumbuhan spesifik  []. 

Pertumbuhan dengan ciri adanya peningkatan massa serta jumlah sel, hanya dapat 

terjadi bila kondisi fisik dan kimiawi tertentu dapat memenuhi persyaratan, seperti 

suhu dan pH yang sesuai maupun kemudahan memperoleh nutrisi yang 
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diperlukan.  Kinetika pertumbuhan dan pembentukan produk mempengaruhi 

kemampuan respon sel. 

Menurut  Stanbury dan Whitaker [1984];  Fellows [1988] secara umum 

pertumbuhan mikroba secara batch mengikuti  pola seperti disajikan pada Gambar 

3, yang terdiri dari 6 fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pola pertumbuhan mikroba pada fermentasi batch 

 

Dari  Gambar 3 dijelaskan  pertumbuhan mikroba  pada fermentasi  secara batch 

dapat  dibagi  menjadi  beberapa  fase pertumbuhan,  yaitu  :  (1)  fase 

penyesuaian,    jumlah  mikroba cepat , (2)  fase  percepatan,  jumlah  mikroba 

naik,  (3)  fase  eksponensial,  jumlah  mikroba  cepat sekali,  (4)  fase pelambatan 

atau pertumbuhan menurun,  mendekati nilai  0,  jumlah  mikroba masih naik  

sedikit, (5)  fase  non pertumbuhan  negatif  jumlah  sel  mikroba  stasioner,  (6)  

fase  non pertumbuhan negatif,  jumlah sel  mikroba menurun. 

1 2 3 4 5 6

Keterangan :
[1] Fasa awal, [2] Fasa penyesuaian, [3] Fasa eksponential,
[4] Fasa Pelambatan, [5] Fasa Stationer, [6] Fasa penurunan
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Kinetika  pertumbuhan  sel  mikroba  pada  beberapa  fase  dapat  ditunjukkan  

dengan pertumbuhan sel mikroba  yang bervariasi pada setiap waktu.   Setiap fase 

mempunyai  persamaan pertumbuhan sel  mikroba sesuai dengan nilai  koefisien  

aktivitas  pertumbuhan,   .   Pertumbuhan sel mikroba  dinyatakan dengan 

persamaan  : 

dt

dCx
  =  kx.  . Cx  ……………………………………………….(II-1) 

dimana   kx  =  konstanta kecepatan pertumbuhan sel  mikroba,  (jam1 ),  Cx =  

kadar  sel  mikroba  (sel.  L1 ),  t =  waktu  fermentasi  (jam),    =  koefisien 

aktivitas  pertumbuhan  sel  mikroba. 

            
Fase  adaptasi atau fase penyesuaian [lag],  merupakan penyesuaian 

mikroba, sejak inokulasi sel mikroba diinokulasikan ke dalam media.  Pada fasa 

ini terjadi sintesis enzim oleh sel yang diperlukan untuk metabolisme metabolit.  

Sel  mikroba pada fase ini mempunyai    = 0,  maka persamaan  pertumbuhan sel 

mikroba pada  fase ini adalah  : 

 
dt

dCx
  = 0    atau   Cx = Cxo………………………………………….(II-2) 

 

Fase  Ekponensial,   pada fase ini  konsentrasi seluler atau biomassa 

meningkat, mula-mula perlahan kemudian makin lama makin meningkat.  Dengan 

demikian  laju reproduksi atau pertumbuhan, dan laju pertumbuhan spesifik 

meningkat,  selanjutnya  laju pertumbuhan atau reproduksi seluler mencapai titik 

maksimal, maka terjadi pertumbuhan secara logaritmik atau eksponensial.  Pada 

fase ini keadaan pertumbuhan adalah mantap.  Dengan laju pertumbuhan spesifik, 

 tetap, komposisi seluler tetap, sedangkan komposisi kimiawi media berubah 

akibat terjadinya sintesis produk dan penggunaan substrat.  Pada fase ini  sel  

mikroba mempunyai  nilai     = 1, maka persamaan  pertumbuhan sel mikroba 

pada  fase ini adalah  : 
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dt

dCx
  =  kx. Cx  atau 

kx   =   
Cx

1
.  

dt

dCx
   atau       = 

Cx

1
.  

dt

dCx
 ………………….(II-3) 

 

Fase  stasioner, pada fase ini subtrat yang diperlukan untuk pertumbuhan 

dalam media biakan mendekati habis dan terjadi penumpukan produk-produk 

penghambat, maka terjadi penurunan laju pertumbuhan.   Pada fasa stasioner, 

konsentrasi  biomassa mencapai maksimal.. Pada  fase ini  nilai     dapat  

dianggap  
Cx

Cxp
,    sehingga   integrasi  persamaan (1)   antara  batas-batas  Cx  

sampai  Cxo  dan t  sampai  to menjadi  : 

           Cx  = (1+kx (I +td) Cxd) ………………………………………(II-4) 

  Dimana  Cxd   adalah  kadar  sel  mikroba  ( sel L1 )   pada  titik  dimana 
dt

dCx
= 

0  dan  td  =  waktu  fermentasi  pada  nilai  Cx  =  Cxd. 

 

Fase  menurun, ditandai oleh berkurangnya jumlah sel hidup dalam 

media akibat terjadinya kematian yang diikuti otolisis oleh enzim seluler.  Fase  

penurunan  mempunyai persamaan pertumbuhan sel  mikroba  sebagai  berikut : 

dt

dCx
  = kx.. 

CxcCxm

CxCxmCxc


 )(

 (Cxm  - Cx)  ……………………………(II-5) 

          dimana  Cxc adalah  kadar  sel mikroba  kritik  pada batas antara 

eksponensial dan fase  menurun,  sedangkan  Cxm   adalah kadar  sel  mikroba 

maksimal  ( sel L
1
). 

 

2.7.2. Growth  Yield 

 Growth  yield  (Y)  didefinisikan sebagai  suatu hasil   bagi antara  perubahan  

jumlah  biomassa  atau produk  yang dihasilkan   dengan substrat ,  dimana  

persamaan : 
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          Y = (
S

X


 ) …….…………………………………………….(II-6) 

Dimana  X  adalah  kenaikan jumlah  biomassa sebagai  akibat digunakannya  

substrat  sebanyak   ,   atau  secara lebih umum  Growth  yield  dengan limit dari 

S

X




   untuk      mendekati  nol,  sehingga : 

 Y=
dS

dX
 

 Jika  X  dan  S  masing-masing  adalah  kadar  biomassa dan substrat,  maka 

Y= - 
dS

dX
,  tanda  negatif  digunakan karena  X  dan S berubah  arah dengan  arah 

yang berlawanan.. 

   Growth  Yield  merupakan suatu  cara yang penting untuk menyatakan  

kebutuhan nutrisi mikroorganisme  secara  kuantitatif  

 
2.7.3  Kinetika Hubungan Pembentukan Produk [Qp] dan Pertumbuhan 

Mikroba [  ] 
 
 Hubungan  kinetika antara pertumbuhan  dan pembentukan produk  

tergantung pada  peranan produk dalam metabolisme  sel.  Kinetika pertumbuhan 

dan pembentukan produk menunjukkan kemampuan sel dalam memberikan 

respon terhadap lingkungannya.  Suharto [1995],  menyatakan  bahwa kinetika 

fermentasi dapat menunjukkan persamaan umum pembentukan produk fermentasi 

berhubungan dengan pembentukan sel mikroba dan non pertumbuhan sel 

mikroorganisme.  Pola  kinetika pertumbuhan sel mikroorganisme  dan 

pembentukan produk dapat dibagi menjadi  tiga fase yaitu  (a) fase pertumbuhan 

sel mikroorganisme berhubungan dengan fase pembentukan produk,  (b) 

campuran fase pertumbuhan berhubungan dengan fase pembentukan produk, (c)  

fase pembentukan produk tanpa pertumbuhan sel mikroorganisme.  Pola kinetika 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Pola kinetika pertumbuhan sel mikroba dan pembentukan produk 

 

 Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa untuk pemanenan produk 

sebaiknya dilakukan pada fase pembentukan produk tanpa pertumbuhan sel 

mikroba. 

 Kinetika pertumbuhan sel mikroba dan pembentukan produk fermentasi 

dapat dinyatakan dengan persamaan umum  kecepatan pembentukan produk dan 

jumlah sel mikroba : 

 
dt

dCp
  =   kp1     Cx  + kp 2  (1 -  ) Cx  ……………………….(II-7) 

dan      
dt

dCx
   =      kx    Cx  …………………………………………..(II-8) 

 Dimana  Cp  adalah kadar produk fermentasi (gL1 )  nilai   kp1   adalah 

konstanta kecepatan pembentukan produk pada fase pertumbuhan,   kp2   adalah 

konstanta kecepatan pembentukan produk pada fase non pertumbuhan. 

 

 Pada fase penyesuaian  sel mikroba,   dengan nilai    = 0,  maka  

persamaan : 

 
dt

dCp
  = kp1 . Cx   ………………………………………………..(II-9) 
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 Pada fase eksponensial  sel mikroba,   dengan nilai    = 1,  maka  

persamaan : 

 
dt

dCp
  =    kp2 . Cx  ………………………………………………..(II-10) 

  

 Pada fase pertumbuhan eksponensial negatif,  sel mikroba sangat 

pendek sehingga  persamaan : 

 
dt

dCx
  =  )( CxCx

CxCx

Cx
kx m

cm

c    ……………………………….(II-11) 

dan 

 
dt

dCp
 = m

c

m Cxkp
dt

dCx

Cx

Cx

kx

kp

kx

kp
.))(. 2

21    ………………………(II-12) 

 

 Hubungan  
dt

dCp
   dengan   

dt

dCx
 berbentuk garis  lurus,  sehingga nilai kx,   

kp1 ,   kp2 dan     Cxc   dapat dihitung.   Sehingga  secara  keseluruhan nilai kx, 

kp1 ,   kp2   dan     Cxc   dapat diketahui.   Nilai    kp1   dan   kp2   digunakan untuk 

menentukan  kaitan pembentukan produk dengan sel mikroba yang tumbuh dan 

tidak tumbuh.  Jika persamaan  (II-1)  digabungkan dengan  (II-7)  maka diperoleh 

persamaan 

 

            
dt

dCp
 = Cxkp

dt

dCx

kx

kp
).1())(( 2

1    ………………………….(II-13) 

 Jika    
kx

kp1  = K  dan   kp2 (1- )  =     dan kecepatan spesifik 

pembentukan produk     
dt

dCp

Cx
Qp

1    maka diperoleh  persamaan : 

              Qp  = K   +      ……………………………………………..(II-14) 
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 Hubungan kadar sel  mikroba dengan kadar produk fermenntasi dapat 

dijelaskan melalui  pola kinetika pertumbuhan sel mikroorganisme dan 

pembentukkan produk hasil fermentasi yang disajikan pada Gambar  5.   Sajian 

gambar tersebut  memperlihatkan pertumbuhan sel mikroba awal tanpa diikuti 

dengan pembentukan produk  dan setelah sel mikroba melewati fase penyesuaian 

akan terlihat awal pembentukan produk.  Selanjutnya sel  mikroba tumbuh sampai 

mencapai kadar sel  mikroba maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5.   Hubungan antara jumlah sel mikroba dengan pembentukan produk 
selama waktu fermentasi  (Suharto,  1995) 
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III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dengan tujuan mengkaji parameter-parameter 

fermentasi  suhu, melalui kinetika fermentasi untuk pertumbuhan mikroba terpilih 

sehingga menghasilkan rendemen minyak kelapa   yang tinggi. 

 

3.2.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan pembuatan minyak kelapa 

dari bubur daging buah kelapa melalui proses fermentasi oleh mikroba 

S. cereviceae yang secara teknis dalam pembuatannya menggunakan seluruh 

daging buah kelapa berupa bubur daging buah kelapa sehingga tidak 

menghasilkan limbah padat (ampas kelapa).  

Dari aspek pemanfaatan ampas kelapa, penelitian yang akan dilakukan 

dianggap memiliki nilai kepentingan yang sangat baik. Hampir diseluruh pabrik  

produksi minyak kelapa, bahan yang digunakan adalah santan kelapa. Sementara  

ampas kelapa berupa limbah digunakan sebagai pakan.  

Dari aspek tema penelitian yang menyangkut produksi minyak kelapa dari 

keseluruhan daging buah kelapa, dengan menggunakan metode fermentasi yang 

terkontrol  diharapkan kuantitas dan kualitas  minyak kelapa yang diperoleh 

meningkat.  

Dari aspek teknologi , penelitian ini memberikan nilai urgensi yang baik 

karena diharapkan dapat memberikan konsep pengembangan teknologi fermentasi 

bubur daging buah kelapa dengan cara mengendalikan dan memonitor besaran 

parameter kinetika fermentasi menuju fermentasi yang memenuhi kondisi standar.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan sumbangan informasi 

ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar atau pegangan dalam upaya perbaikan 

kondisi optimal pengolahan minyak kelapa secara fermentasi batch, yang nantinya 

digunakan sebagai rancang bangun bioreactor pembuatan minyak kelapa. 
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Dari data yang dapat dihimpun melalui hasil penelitian ini diharapkan 

dapat  memberikan sumbangan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai 

dasar atau pegangan dalam upaya perbaikan kondisi optimal pengolahan minyak 

kelapa secara fermentasi batch. 
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IV.   METODE PENELITIAN 

 

4.1. Bahan dan Alat Penelitian 

4.1.1. Bahan Penelitian 

 Bahan baku utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu buah kelapa tua 

varietas genjah, air, biakan murni S. cereviceae diperoleh dari koleksi 

Laboratorium Mikrobiologi Institut Teknologi Bandung. Starter (media cair) 

untuk pertumbuhan S. cereviceae (YGA) yang terdiri dari 2% glukosa, 1% 

pepton, 0,5% yeast extract, air kelapa dan aquades.  

 Bahan yang digunakan untuk analisis kimia adalah Na2SO4, KI, indikator 

kanji, CHCl3, KOH, alkohol 95%, dan HCL 0,5N. 

  
4.1.2. Alat Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah laminator 

air flow cabinet, autoklaf, inkubator, sentrifuge, shaker, mikroskop, neraca 

elektrik, blender, corong, buret, labu erlenmeyer 250 ml, pipet volumetric 10 ml, 

gelas ukur 100 ml, gelas kimia 1 L, jarum ose, dan bunsen.  

Alat yang digunakan untuk analisis kimia adalah neraca, penjepit cawan, labu 

Erlenmeyer 250 ml, gelas kimia 250 ml, pipet volumetric 25 ml, botol semprot, 

buret, batang pengaduk, gelas ukur 100  ml, corong, oven, eksikator, kertas saring. 

 
4.2. Metode Penelitian 

penelitian dilakukan dalam tiga tahap percobaan, yaitu : 

 
1).   Tahap persiapan berupa penyediaan biakan S. cerevisiae dan pembuatan 

inokulum bubuk S. cerevisiae.  
 
Pemeliharaan Kultur Starter 

Tahap persiapan berupa penyediaan biakan S. cerevisiae dan pembuatan inokulum 

bubuk S. cerevisiae. Biakan murni S. cerevisiae diremajakan pada agar miring 

(media YGA) yang telah disterilisasi pada suhu 121oC dan tekanan 1 atm selama 

15 menit, selanjutnya diinkubasi pada suhu 30oC selama 48 jam.  S cerevisiae 
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pada media YGA ini menjadi stok kultur dan akan digunakan pada pembuatan 

starter. Bahan-bahan pembuat media tersebut terbuat dari campuran 2% glukosa, 

1% pepton, 0,5% yeast ekstrak, 1,5% agar bacteriological 95% aquades, 

kemudian disterilisasi pada suhu 121 0C dan tekanan 1 atm selama 15 menit, lalu 

dimiringkan hingga membeku (Elevri, A. P., dkk., 2006). 

Pembuatan media cair YGA yaitu dengan cara mencampurkan bahan-bahan 

seperti 2% glukosa, 1% pepton, 0,5% yeast extract, 50% air kelapa, 46,5% 

aquades ke dalam gelas kimia lalu dipanaskan sampai tercampur rata. Setelah 

tercampur rata pindahkan ke dalam erlenmeyer 1L kemudian tutup dengan kapas 

lalu disterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit. Setelah sterilisasi selesai 

media cair tersebut didinginkan sampai suhu 27oC. Setelah dingin media tersebut 

siap digunakan untuk pembuatan starter. 

 
2)  Tahap  I. Tujuan penelitian pada tahap ini adalah untuk menentukan 

suhu fermentasi   dan waktu fermentasi yang  optimum. 
 

 Pada tahap ini yang dijadikan faktor adalah suhu fermentasi (25
o
C, 30

o
C, 

35
o
C)  dan waktu fermentasi ( 0 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam,  24 jam, 30 jam,  36 

jam, 42 jam,  48 jam).  

Untuk menentukan perlakuan yang optimal dilakukan pengamatan terhadap : 

(a)   Rendemen minyak kelapa 

(b)   Bilangan penyabunan  (AOAC, 1995) 

(c)   Bilangan Iod  (AOAC, 1995) 

(d)  Asam  lemak Bebas  (AOAC, 1995) 

(e)  Bilangan Peroksida  (AOAC, 1995) 

(f)  Kadar Pati  

(g)  Jumlah sel S. cerevisiae 

 Data yang terhimpun dianalisis statistika berdasarkan metode sidik ragam, yang 

akan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan terhadap hasil sidik ragam 

yang berbeda nyata. 
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3). TAHAP II. Penelitian tahap ini bertujuan mengkaji  kinetika fermentasi 
bubur daging buah kelapa  oleh S. cerevisiae terhadap minyak kelapa 
yang dihasilkan. 

 

Perlakuan yang digunakan untuk kajian kinetika fermentasi ini  sama dengan 

percobaan  Tahap I (tahun ke 2). Parameter yang diperlukan adalah jumlah  

inokulum  yang digunakan untuk menentukan laju spesifik  pertumbuhan S. 

cerevisiae [ ],  rendemen minyak kelapa untuk menentukan pembentukan 

produk minyak yang dihasilkan [Qp],  serta kadar pati yang digunakan untuk 

menentukan substrat yang digunakan (Qs).   

 Untuk menentukan  kajian kinetika pada penelitian ini  digunakan persamaan  

sebagai berikut : 

 (1)  Kecepatan spesifik pertumbuhan mikroba   :   
)12

12

(

)ln(

tt

CxCx


  

(2).  Growth Yield  (Y) : 

       (a).       
21

12

CsCs

CxCx
Y

s

x 
                      (b)       

21

12

CsCs

CpCp
Y

s

p 
   

(3)   Kuosien metabolit  (Q) : 

       (a).  laju  spesifik pembentukan minyak kelapa adalah sebagai berikut :  

                    Qp   =  . Y
s

p   

       (b)  Laju spesifik penurunan kadar pati  Qs  =  

s

xY


   

(4) Konstanta  kecepatan  pertumbuhan sel mikroba :  kx  =  
dt

dCp

Cx

i
.  

(5)  Konstanta kecepatan produk fase pertumbuhan  :  kp1     =  
dt

dCp

Cx
.

1
  

(5)  Konstanta kecepatan produk fase non pertumbuhan :  kp2     =  
dt

dCp

Cx
.

1
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4.2.3.2. Rancangan Percobaan 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan  pada penelitian tahap kedua sampai tahap ke empat 

menggunakan  Rancangan Acak Kelompok  pola faktorial. Pada penelitian tahap 

keempat dilakukan Rancangan acak kelompok dengan pola faktorial 3x9 dengan 

ulangan  2 kali. Dalam tahap yang dijadikan faktor-faktornya adalah   tiga suhu 

fermentasi (A) (    ,)  dengan waktu pengamatan 0 jam,  

Model rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial 3 x 9 dengan 2 kali 

ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Pola rancangan dapat dilihat pada 

tabel. Desain faktorial atau variabel yang diambil meliputi: 

1. Faktor suhu fermentasi (A) dengan tiga taraf yaitu   a1 = 25o C, a2 = 30o C, a3 

=  35o C. 

2. Faktor waktu fermentasi (B) dengan 9 taraf yaitu b1 = 0 jam, b2 = 6 jam b3=12 

jam, b4=18 jam,  b5=24 jam, b6=30 jam,  b7=36 jam,  b8= 42 jam,   b9=48 jam. Untuk 

membuktikan adanya perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon variabel 

atau parameter yang diamati, maka dilakukan analisa data sebagai berikut :  

 
Yijk =  + k + Ai + Bj + (AB)ij + ijk 

 
Dimana : 

Y ijk   =   Pengamatan pada perlakuan suhu fermentasi ke-i, lama              
                  fermentasi ke- j, dan ulangan ke-k   =   Pengaruh rata-rata sebenarnya 
Ai  =   Pengaruh perlakuan suhu fermantasi ke-i 
Bj  =   Pengaruh perlakuan lama fermentasi ke-j 
(AB) Ij  =   Pengaruh interaksi  perlakuan  suhu fermentasi dan lama   
                  fermentasi  ijk   =  Pengaruh  galat  pada perlakuan perbandingan suhu fermentasi  

                            dan lama fermentasi, serta ulangan ke-k 
k  =  Banyaknya ulangan 
i  =  1,2,3 (suhu fermentasi [a1, a2, a3) 
j  =  1,2,3,4,5,6,7,8,9  (lama fermentasi [b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 b8, b9) 
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Tabel 7. Model Rancangan Acak Kelompok Pola Faktorial 3x9 

Lama Fermentasi(B) 
Suhu Fermentasi (A) 

a1 a2 a3 
b1 a1b1 a2b1 a3b1 
b2 a1b2 a2b2 a3b2 
b3 a1b3 a2b3 a3b3 
b4 a1b4 a2b4 a3b4 
b5 a1b5 a2b5 a3b5 
b6 a1b6 a2b6 a3b6 
b7 a1b7 a2b7 a3b7 
b8 a1b8 a2b8 a3b8 
b9 a1b9 a2b9 a3b9 

 

Data hasil analisis penelitian kemudian diolah dan dibuat tabel analisis ragam 

(ANAVA) seperti terlihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Analisis Variansi (Anava) 
Sumber 
varians 

Db JK KT F hitung F tabel 
5% 

Kelompok  r – 1 JKK KTK -  

Perlakuan 
Faktor A 
Faktor B 
Faktor AB 

ab-1 
a-1 
b-1 
(a-1)(b-1) 

- 
JKAI) 
JK(B) 
JK(AB) 

- 
KT(A) 
KT(B) 
KT(AB) 

- 
KTAI)/KTG 
KT(B)/KTG 
KT(AB)/KTG 

 
 

Galat (r-1)(ab-1) JKG KTG -  
Total rab-1 JKT - -  
Sumber : Gaspersz, (1995). 
 

 

4.2.3.3. Rancangan Analisis 

 Berdasarkan rancangan diatas maka dapat dibuat analisis variasi (ANAVA) 

untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pengaruh perlakuan. Selanjutnya 

ditentukan hipotesis sebagai berikut : 
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a.  Hipotesis diterima jika F hitung > F tabel apabila terdapat pengaruh antara 

rata-rata masing-masing perlakuan, maka dilakukan uji lanjut beda nyata 

terkecil (BNT) atau uji LSD pada taraf 5%. 

b.   Hipotesis ditolak jika F hitung < F tabel apabila tidak terdapat pengaruh antara 

rata-rata masing-masing perlakuan. 

 
Kesimpulan dari hipotesis di atas adalah hipotesis diterima bila ada pengaruh 

antara setiap perlakuan. Hipotesis ditolak apabila tidak ada pengaruh antara setiap 

perlakuan. Rancangan analisis yang dilakukan apabila terdapat perbedaan yang 

nyata antara rata-rata dari masing-masing perlakuan (F hitung > F tabel) adalah 

dengan melakukan uji lanjut menggunkan uji beda nyata yang terkecil untuk 

mengetahui mana yang mempunyai beda nyata yang menyolok (Gaspersz, 1995). 

 
4.2.3.4. Deskripsi Percobaan Penelitian Tahap I 

Percobaan   dilakukan  untuk menentukan suhu fermentasi dengan waktu  

fermentasi 48 jam untuk menghasilkan minyak kelapa dengan substrat bubur buah 

kelapa.  Caranya buah kelapa  yang telah dibersihkan dipotong kecil-kecil,  

selanjutnya ditambahkan air dengan perbandingan kelapa : air (1:6) berdasarkan 

hasil penelitian terbaik  pada tahun pertama.  Selanjutnya substrat dimasukan 

kedalam ke dalam erlenmeyer 100 ml.  Substrat disterilisasi  dalam autoklaf  pada   

suhu 121o C   selama 15  menit  untuk menginaktifkan enzim  dan membunuh 

mikroba yang tidak diinginkan. Setelah itu substrat didinginkan  pada suhu kamar 

dan setelah dingin diinokulasikan dengan S. cerevisiae dengan konsentrasi 

inokulum 14% dihasilkan berdasarkan penelitian pada tahaun pertama. Ulangan 

kombinasi perlakuan dua kali.   Pelaksanaan kegiatan diatas dilakukan dengan 

menggunakan shaker  pada berbagai kecepatan pengadukan 200 rpm yang 

dipresumsikan  terbaik setelah dikaji pada tahap percobaan pertama penelitian 

ketiga pada masing-masing kondisi suhu fermentasi 25o C, 30o C dan 35o C. 

Fermentasi dilakukan selama selama 48 jam  dengan masing-masing waktu 

fermentasi 0 jam (b1), 6 jam (b2), 12 (b3), jam 18 (b4), jam 24 (b5), jam 30 (b6), 
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jam36 (b7,) jam 42 (b8), jam 48 jam (b9). Setelah waktu fermentasi selesai,  

substrat  disentrifuge selama 10  menit.  Sentrifuge ini akan memisahkan  antara 

minyak, air dan protein. Diagram alir kegiatan percobaan  di atas   dapat dilihat 

pada   Gambar  6. 

 Variable  respon  yang ditetapkan adalah jumlah sel S. cerevisiae, Bilangan 

penyabunan,  Rendemen minyak, Bilangan Iod, Asam  lemak Bebas, kadar pati. 
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GGAAMMBBAARR  66..  KKEEGGIIAATTAANN  PPEENNEELLIITTIIAANN    

Optimasi  Produksi Minyak Kelapa : 
Produksi minyak kelapa,  dengan Variasi 
Faktor pengenceran   Kondisi Fermentasi 
ditetapkan pada T=  30oC,  t= 48 jam. 
Faktor yang ditetapkan  adalah  
pengenceran, konsentrasi inokulum , 
Kecepatan pengadukan  berdasarkan hasil 
yang diperoleh pada Tahun 1. 
 

 Faktor suhu fermentasi :  

(28
o

C, 30
o

C, 32
o

C)  

 Waktu Fermentasi : 

( 0 jam, 6 jam, 12 jam, 

18 jam,  24 jam, 30 jam,  

32 jam, 34 jam, 36 jam, 

38 jam, 40 jam  42 jam,   

48 jam). 

 

Mengkaji Kinetika Fermentasi 
daging buah kelapa menggunakan S. 
cerevisiae : 
Penelitian tahap ini dihitung laju 

pertumbuhan  dan nonpertumbuhan S. 

cerevisiae,   laju pembentukan  produk 

(Cp) Laju spesifik pembentukan minyak 

kelapa (Qs), Laju Spesifik penurunan 

kadar pati (Qp),  laju spesifik 

pertumbuhan S. cerevisiae   ( ). 

  

 

TAHAP I  
 

TAHAP II : 
PERHITUNGAN 

KINETIKA 
FERMENTASI  
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penentukan suhu fermentasi   dan waktu fermentasi yang  optimum. 

Penelitian tahap ini  bertujuan  menentukan suhu fermentasi dan waktu 

fermentasi. Respon variabel yang diamati adalah  (1) Jumlah sel S. cerevisiae, (2)   

Rendemen minyak kelapa;;   (3) Angka penyabunan ; (4) Asam lemak bekas ; (5) 

kadar pati;  (6) Angka iodium. 

Suhu fermentasi yang dilakukan terdiri atas suhu 30C0 ; 32 C0  dan 34C0 , 

dengan berbagai waktu fermentasi pada jam ke 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42 dan 48.  

Data hasil penelitian terbaik pada penelitian Tahun pertama digunakan pada 

penelitian tahun kedua ini , yaitu 1:6 b/v, kecepatan pengadukan 200 rpm dan 

konsentrasi inokulum yang terbaik adalah 14%. 

 

(1) Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap pertumbuhan 
sel. 

 
Pengamatan terhadap pertumbuhan sel selama proses fermentasi bubur 

buah kelapa dilakukan dengan melihat jumlah sel S. cerevisiae.  Jumlah sel S. 

cerevisiae. Penentuan pertumbuhan S. cerevisiae dilakukan dengan menggunakan 

media cair YGA . Hasil analisis jumlah sel S. cerevisiae  dilakukan dengan 

menghitung jumlah sel dengan metoda Petroff-Hausser (hitungan mikroskopik 

dilakukan dengan pertolongan kotak-kotak skala).  

Rata-rata hasil penelitian pengaruh perlakuan terhadap jumlah sel S. 

cerevisiae, dapat dilihat pada Tabel 9.  
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Tabel 9. Rata–rata  jumlah sel S. cerevisiae hasil pengaruh waktu fermentasi dan 
suhu fermentasi  

 

Waktu Fermentasi 
(Jam) 

Suhu Fermentasi 
25oC 30oC 35oC 

0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 

118 x 105 

132 x 105 

129 x 105 

140 x 105 

142 x 105 

155 x 105 

141 x 105 

140 x 105 

124 x 105 

118 x 105 

138 x 105 

137 x 105 

151 x 105 

163 x 105 

173 x 105 

156 x 105 

137 x 105 

125 x 105 

118 x 105 

141 x 105 

140 x 105 

163 x 105 

172 x 105 

185 x 105 

154 x 105 

141 x 105 

139 x 105 
 

 

Data hasil pengamatan tersebut memperlihatkan adanya pertumbuhan  S. 

cerevisiae secara bertahap setiap 6 jam sekali. Secara umum  mikroba  mengalami  

beberapa  fase pertumbuhan   yang terdiri dari  : (1) fase pertumbuhan adaptasi 

(lag phase),  (2). Fase pertumbuhan dipercepat (acceleration phase), (3) fase 

pertumbuhan eksponensial  (exponential growth phase) (4) fase diperlambat 

(declining growth phase),  (5) fase pertumbuhan stasioner  (stationery phase), 

dan (6) fase kematian  (death phase).   Untuk lebih  jelasnya pertumbuhan S. 

cerevisiae  dapat dilihat  pada Gambar  7. 
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Gambar 7. Jumlah sel S. cerevisiae hasil fermentasi bubur buah kelapa  pada 
berbagai suhu fermentasi  selama waktu fermentasi. 

 

 

Dari Tabel 9,  Gambar 7  menunjukkan  pola pertumbuhan yang sama untuk  sel  

S.cerevisiae.  Dimana fase adaptasi terjadi  pada  jam ke-0  sampai jam ke-12,  

baik pada suhu 25C0 , 30 C0  maupun 35C0 .    Pada fase ini S.cerevisiae 

melakukan penyesuaian dengan  kondisi lingkungan disekitarnya dan belum 

terjadi pembelahan sel secara aktif. Kemungkinan hal ini disebabkan beberapa 

enzim belum disintesis. Lamanya fase adaptasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah kondisi medium, lingkungan pertumbuhan dan jumlah 

inokulum.  Fase logaritmik atau eksponensial  terjadi pada jam ke-12 hingga jam 

ke-30.  Pada jam tersebut  sel akan membelah dengan cepat dan konstan,  dimana 

pertambahan jumlahnya mengikuti kurva  logaritmik.  Hal ini disebabkan karena 

S.cerevisiae mempunyai kelebihan nutrien dan mempunyai kemampuan untuk 

berkembang biak. Menurut Frazier (1978),  mikroba mencapai nilai maksimum 

pada tahap pertumbuhan logaritmik.   Jika dilihat dari berbagai variabel suhu yang 

dilakukan,  suhu fermentasi 35C0   memperlihatkan kecepatan pertumbuhan 
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tertinggi dan jumlah sel paling banyak   pada S.cerevisiae.     Ini menunjukkan  

bahwa suhu terbaik pertumbuhan kapang  pada substrat bubur buah kelapa  adalah  

35 C0 .  Setelah pertumbuhan sel tercapai pada pertumbuhan yang maksimal,  laju 

pertumbuhan mikroba  menurun pada fase pertumbuhan diperlambat diikuti fase 

stationer atau fase statis.  Fase statis terjadi pada jam ke- 30 hingga jam ke- 36 

dengan suhu inkubasi 35C0 . Pada kondisi ini jumlah sel tidak bertambah  artinya 

jumlah sel yang baru sebanding dengan jumlah sel yang mati.  Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah habisnya nutrisi yang tersedia ataupun 

penimbunan racun sebagai hasil akhir metabolisme,  dan perubahan kondisi 

lingkungan.  Fase kematian atau penurunan terjadi pada jam ke-36 hingga ke-48,  

hal ini kemungkinan disebabkan karena keterbatasan dan persediaan nutrisi yang 

semakin menurun,  terjadinya akumulasi metabolit yang telah mencapai ambang 

batas dan juga pengaruh lingkungan sekitarnya saat inkubasi selama 48 jam,  

sehingga jumlah sel yang didapat dari jam ke – 36 hingga jam ke-48 akan semakin 

menurun.  

 
Berdasarkan Tabel 9 jumlah sel tertinggi  sebanyak 185 x 105  dihasilkan 

pada suhu 35C0 , dengan waktu fermentasi jam ke-30 berbeda sangat nyata 

dibanding dengan jumlah sel pada suhu fermentasi  30C0  (173 x 105)  dan 25C0  

(155 x 105 ). Hal ini memperlihatkan bahwa pada suhu 35C0  dengan waktu 

fermentasi pada jam ke-30 merupakan suhu dan waktu fermentasi terbaik serta 

kondisi yang paling cocok bagi perkembangan dan aktivitas metabolisme dari 

S.cerevisiae 

 

(2) Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi  terhadap rendemen 
minyak kelapa. 

 

Rendemen minyak kelapa merupakan perbandingan antara minyak yang 

dihasilkan dengan bubur buah kelapa. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan mandiri waktu fermentasi dan suhu fermentasi berpengaruh 
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nyata (P<0,05), terhadap rendemen minyak kelapa yang dihasilkan, demikian pula 

interaksi antara waktu fermentasi dengan suhu fermentasi memberikan pengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap arendemen minyak kelapa yang dihasilkan. Untuk 

melihat pengaruh  interaksi antara  waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap 

rendemen minyak kelapa terdapat pada Tabel 10 dan Gambar 8. 

 
Tabel 10. Pengaruh  waktu fermentasi dan suhu fermentasi                          

terhadap rendemen minyak kelapa                              

Waktu Fermentasi 
(Jam) 

Suhu Fermentasi 
25 C0  30 C0  35 C0  

0 0 A 
a 

0 A 
A 

0 A 
a 

6 15,09 B 
a 

15,67 B 
a 

17,25B 
A 

12 19,88 C 
a 

21,03 C 
a 

20,75 C 
a 

18 24,79 D 
a 

25,00 D 
a 

29,51 D 
B 

24 
33,08 E 

a 
34,27E 

a 
35,42  F 

C 

30 33,81 F 
a 

33,93 G 
a 

35,77 F 
C 

36 33,92 G 
a 

33,19 G 
a 

34,02 E 
C 

42 30,97 H 
a 

31,95 H 
a 

32,05 H 
C 

48 31,25 I 
a 

32,06 I 
b 

31,63 I 
C 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama kearah 
horizontal dan huruf besar yang sama kearah vertikal 
menunjukkan berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf 
nyata 5% 
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Gambar 8. Rendemen Minyak Hasil Fermentasi bubur buah kelapa pada suhu dan 
waktu fermentasi yang bervariasi 

 

Berdasarkan Tabel  10 dan Gambar 8, suhu 25C0 , 30 C0  dan 35C0  pada 

waktu fermentasi 0 jam sampai 30 jam tampak adanya peningkatan terhadap 

rendemen minyak yang dihasilkan, dimana  waktu fermentasi ke 30 jam rendemen 

minyak yang dihasilkan berturut-turut 33,81% ; 33,93% ; 35,77% paling tinggi 

dan berbeda sangat nyata (P<0,05) dibanding dengan waktu fermentasi lain. 

Namun setelah waktu fermentasi 30 jam, rendemen minyak yang dihasilkan 

mengalami penurunan mulai pada waktu fermentasi ke 36 jam sampai 48 jam.  

Rendemen minyak yang diperoleh pada rentang waktu tersebut lebih rendah 

dibanding waktu fermentasi 30 jam baik pada suhu 25C0 , 30 C0  dan 35C0 .  

Berdasarkan  analisis Uji Berjarak Duncan’s  terhadap berbagai suhu  

fermentasi memperlihatkan adanya perbedaan sangat nyata (P<0,05) terhadap 

rendemen minyak yang dihasilkan.  Rendemen minyak tertinggi dicapai pada suhu 

fermentasi 35C0  sebanyak 35,77% berbeda sangat nyata dibanding pada suhu 

fermentasi 25C0  dan 30C0 . Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi bubur buah 

buah kelapa yang dilakukan pada suhu 35C0  merupakan kondisi yang paling 
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cocok bagi perkembangan dan aktivitas     metabolisme dari S.cerevisiae, serta  

merupakan pertumbuhan dan perkembangan kapang yang terbaik  sehingga 

penguraian substrat menjadi massa sel lebih cepat. Hal ini berdampak pada 

pembentukan rendemen minyak kelapa. Sedangkan rendemen minyak terendah 

diperoleh pada suhu fermentasi 25C0  sebanyak 33,81% pada jam ke 30.  Ini 

memperlihatkan bahwa pada suhu tersebut pertumbuhan S.cerevisiae mengalami 

kelambatan pertumbuhannya, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk 

beradaptasi dan melakukan aktivitas metabolisme.  

Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa rendemen minyak kelapa tertinggi 

dihasilkan oleh S.cerevisiae sebanyak 35,77% pada waktu fermentasi 30 jam. Ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan S.cerevisiae merupakan   

potensi penghasil enzim protease dan enzim amilase. 

 

(3) Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap kadar Pati 

Penentuan kadar pati selama proses fermentasi bertujuan untuk mengetahui 

kandungan pati yang digunakan sebagai sumber energi bagi pertumbuhan 

S.cerevisiae. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan mandiri 

waktu fermentasi dan suhu fermentasi memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kadar pati, demikian pula interaksi antara waktu fermentasi dan suhu 

fermentasi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar pati yang digunakan.   

Untuk melihat perbedaan   perlakuan interaksi antara waktu fermentasi dengan 

jenis kapang terhadap kadar pati dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Pengaruh  waktu fermentasi dan suhu fermentasi                          
terhadap kadar pati minyak kelapa                              

Waktu Fermentasi 
(Jam) 

Suhu Fermentasi 
25 C0  30 C0  35 C0  

0 6,0244 a 
A 

6,0244a 
A 

6,0244a 
A 

6 
5, 8637a 

A 
5,8138a 

A 
5,7589a 

A 

12 
5,3042a 

B 
5,2125a 

B 
5,2026a 

B 

18 
5,8171a 

A 
4,7955b 

B 
      4,7215b 

B 

24 
4,6270a 

B 
4,6184a 

B 
4,6101a 

B 

30 
4,6017a 

B 
4,6080a 

B 
4,5985a 

B 

36 
        4,5940a 

B 
4,5838a 

B 
4,5852a 

B 

42 
4,5914a 

B 
4,5788a 

B 
4,5725a 

B 

48 
4,5813a 

B 
4,5417a 

B 
4,5461a 

B 
Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama kearah 

horizontal dan huruf besar yang sama kearah vertikal menunjukkan 
berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf nyata 5% 

 
 

(4) Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap asam lemak 
bebas. 

Asam lemak bebas adalah asam lemak yang sudah terlepas dari trigliserida 

karena proses hidrolisis.   Hidrolisis sangat mudah terjadi pada minyak dengan 

asam lemak rendah  (lebih kecil dari C14)  seperti pada minyak kelapa.  Asam-

asam lemak ini  biasanya mengandung sejumlah atom karbon  genap disintesis 

dari dua unit karbon dan merupakan derivat  dengan rantai lurus, rantai jenuh     

atau rantai tidak jenuh (Winarno, 1993). Dalam reaksi hidrolisis minyak akan 

dirubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol.   Hasil akhir pada reaksi 

tersebut adalah ketengikkan hidrolisa yang menghasilkan  bau tengik pada 

minyak. 
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Hasil penelitian kadar asam lemak bebas  dalam minyak kelapa 

menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap perlakuan,  tetapi kadar yang 

dihasilkan pada masing-masing perlakuan masih dibawah batas maksimum 

menurut nilai yang ditetapkan oleh  SII. 

 Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan mandiri  

waktu fermentasi dan suhu fermentasi,  serta interaksi keduanya tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05)  terhadap  kadar asam lemak bebas. 

Hal ini dapat terlihat pada   Tabel 12 dan Gambar 9. 

 

Tabel 12. Pengaruh  waktu fermentasi dan suhu fermentasi                          
terhadap kadar asam lemak bebas minyak kelapa 

Waktu Fermentasi 
(Jam) 

Suhu Fermentasi 
25 C0  30 C0  35 C0  

0 0,00a 0,00a 0,00a 
6 0,04a 0,04a 0,05a 
12 0,05a 0,04a 0,05a 
18 0,09a 0,09a 0,09a 
24 0,09a 0,09a 0,09a 
30 0,11a 0,11a 0,09a 
36 0,11a 0,11a 0,13a 
42 0,14a 0,13a 0,17a 
48 0,14a 0,18a 0,17a 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama ke ke arah 
vertikal menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan’s 
pada taraf nyata 5% 
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Gambar 9.  Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap kadar asam 
lemak bebas. 

 
 

Dari Tabel 12   interaksi antara waktu fermentasi dan suhu fermentasi 

tidak menunjukkan perberbedaan nyata (P<0,05) terhadap asam lemak bebas yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan Gambar 9 terlihat semakin lama waktu yang diperlukan 

untuk melakukan fermentasi bubur  buah kelapa pada S. cerevisiae,   kadar asam 

lemak bebas yang dihasilkan semakin meningkat.  Terjadinya peningkatan ini 

diduga akibat meningkatnya proses hidrolisis minyak menjadi asam lemak bebas 

dan gliserol sejalan dengan bertambahnya lamanya waktu fermentasi. Sedangkan 

pertumbuhan S. cerevisiae   dengan enzim lipase yang dihasilkan. Enzim lipase 

inilah yang diperkirakan berperan mengkatalisis peristiwa hidrolisis lemak 

menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Hidrolisa lemak oleh mikroba dapat 

berlangsung dalam suasana aerobik maupun anaerob (Ketaren, 1986). Menurut 

Ketaren (1986),  mikroba mampu mendekomposisi gliserida menjadi gliserol dan 

asam lemak, dan menghasilkan kurang lebih persenyawaan yang termasuk dalam 
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gologan senyawa  aldehid,  asam organik dan senyawa  alifatik lainnya. Mikroba 

juga dapat memecah rantai asam lemak bebas menjadi senyawa-senyawa dengan 

berat molekul lebih rendah dan selanjutnya dioksidasi menjadi gas karbon 

dioksida dan air. 

 
(5)  Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap bilangan  iod. 

Bilangan iod adalah jumlah iod atau gram iod yang dapat diikat atau diserap 

oleh 100 g minyak.  Ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak yang tidak 

jenuh maupun dalam bentuk ester akan bereaksi dengan iod atau senyawa-

senyawa iod.  Bilangan iod dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan asam lemak 

penyusun dari minyak.  Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 

seluruh perlakuan baik perlakuan mandiri maupun interaksinya tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0.05)  terhadap  angka iodium. Hal ini menunjukan  

trigliserida pada setiap perlakuan tersusun dari jenis asam lemak  yang  sama dan   

dalam jumlah yang hampir tidak berbeda. Rata-rata bilangan iodium yang 

dihasilkan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 13 . 

 
Tabel 13. Pengaruh  waktu fermentasi dan suhu fermentasi                          

terhadap bilangan iodium minyak kelapa                              

Waktu Fermentasi 
(Jam) 

Suhu Fermentasi 
25 C0  30 C0  35 C0  

0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 

7,7a 
7,9a 
7,8a 
7,9a 
7,7a 
7,8a 
7,9a 
7,9a 
7,9a 

7,7a 
7,9a 
8,0a 
8,1a 
7,9a 
7,9a 
7,8a 
7,9a 
7,9a 

7,7a 
7,8a 
7,8a 
7,9a 
7,8a 
7,8a 
7,9a 
8,0a 
8,1a 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama ke ke arah 
vertikal menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan’s 
pada taraf nyata 5% 
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Berdasarkan Tabel 13 rata-rata bilangan iodium hasil pengaruh waktu fermentasi 

dan suhu fermentasi  menunjukkan nilai yang sesuai  dengan yang  ditetapkan 

oleh Standar Industri Indonesia (SII)  yaitu 7.5-10,5.  Muchtar et al., (1981), 

menyatakan bahwa angka iodium yang rendah menunjukan tidak banyaknya 

minyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Ketaren (1986), asam lemak tidak 

jenuh mampu mengikat iod dan membentuk senyawa yang jenuh atau ikatan tidak 

jenuh yang terdapat dalam minyak.   Banyaknya iod yang diikat menunjukan 

banyaknya ikatan rangkap.  Dengan adanya ikatan rangkap, maka titik cair rantai 

C asam lemak yang sama akan turun. 

 

(6) Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi  terhadap angka 
penyabunan. 

 Besar kecilnya angka penyabunan yang dihasilkan menunjukan panjang 

pendeknya rantai karbon asam lemak,  selain itu dapat menunjukan berat molekul 

lemak yang terdapat pada bahan. Semakin banyak asam lemak berantai pendek 

(Berat Molekul rendah) yang dibebaskan,  maka semakin besar kalium berikatan 

dengan gugus karboksil asam lemak sehingga angka penyabunan tinggi. Tetapi 

jika yang dibebaskan adalah asam lemak yang berantai panjang (Berat Molekul 

tinggi), maka angka penyabunan yang diperoleh rendah. 

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukan bahwa seluruh perlakuan baik 

perlakuan mandiri maupun interaksinya tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0.05)  terhadap  angka penyabunan. Rata-rata  angka penyabunan yang 

dihasilkan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 14. Berdasarkan hasil 

penelitian yang ditunjukan pada Tabel 14 memperlihatkan bahwa rata-rata angka 

penyabunan  yang dihasilkan hampir sama.  Dimana hasil yang diperoleh 

memenuhi syarat mutu minyak kelapa yang ditetapkan Standar Industri Indonesia 

yaitu (255 – 265) mg KOH/gr contoh. 

Menurut Jacob [1962], angka penyabunan dapat berubah (menurun) bila 

pada proses hidrolisa gliserida hasilnya berupa asam lemak rantai pendek 

kemudian menguap akibat pemanasan.  Sisa yang tertinggal adalah asam lemak  
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berantai panjang,  akibatnya bilangan penyabunan akan semakin menurun.  Pada 

penelitian peroleh minyak dari bubur buah kelapa  cara fermentasi  sama sekali 

tidak menggunakan pemanasan , sehingga  terjadinya penguapan asam lemak 

bebas rantai pendek tidak terjadi.  

 
Tabel 14.  Rata –rata hasil pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi  

terhadap angka penyabunan.                            
Waktu Fermentasi 

(Jam) 
Suhu Fermentasi 

25 C0  30 C0  35 C0  

0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 

259,98 
259,59 
260,46 
260,56 
260,46 
260,39 
259,65 
259,74 
259,39 

259,98 
259,61 
259,64 
260,97 
259,47 
260,98 
258,46 
257,46 
261,36 

259,98 
262,98 
262,58 
259,64 
259,46 
260,64 
260,58 
258,55 
260,48 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama ke ke arah 
vertikal menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan’s 
pada taraf nyata 5% 
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VI.  KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah sel S. secevisiae tertinggi  sebanyak 185 x 105  dihasilkan pada suhu 

35 C0 , dengan waktu fermentasi jam ke-30 berbeda sangat nyata dibanding 

dengan jumlah sel pada suhu fermentasi  30C0  (173 x 105)  dan 25C0  (155 x  

pada jam ke-30 merupakan suhu dan waktu fermentasi terbaik serta kondisi 

yang paling cocok bagi perkembangan dan aktivitas metabolisme dari 

S.cerevisiae 

2. Perlakuan waktu suhu fermentasi dan lama fermentasi memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap rendemen minyak kelapa dan kadar pati, tetapi tidak 

berpengaruh terhadap angka penyabunan, kadar asam lemak bebas (FFA), 

bilangan iodium. 

3. Dari keseluruhan perlakuan, suhu fermentasi optimum bagi pertumbuhan       

S cerevisiae adalah 35oC dengan waktu fermentasi 30 jam pada konsentrasi. 

inokulum 14% dan kecepatan pengadukan 200 rpm menghasilkan rendemen 

paling tinggi sebesar 35,77%.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisis Kimia  

1. Analisis Asam Lemak Bebas (FFA)  

Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, serta dihitung 

berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. Bilangan 

asam dinyatakan sebagai miligram KOH 0,1 N yang digunakan untuk menetralkan 

asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. 

Cara Kerja : 

Minyak  ditimbang sebanyak 2 gram ke dalam erlenmeyer 250 ml, 

ditambahkan 50 ml alkohol netral 95 persen, kemudian dipanaskan selama 10 

menit dalam penangas air sambil diaduk. Kemudian dititrasi dengan KOH 0,1 N 

dengan indikator larutan phenolphtalein 1 persen di dalam alkohol, sampai tepat 

terlihat warna merah jambu. Setelah itu dihitung jumlah miligram KOH yang 

digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram minyak atau 

lemak. 

 

1000

%)100(

xSampelBerat

xLauratBMxKOHNxKOHml
amBilanganAs   

 

2. Analisis Bilangan Penyabunan (AOAC, 1995) 

Cara Kerja : 

Minyak ditimbang 2 gram ke dalam erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 50ml 

KOH dalam alkohol. Labu erlenmeyer yang berisi sampel dan KOH dalam 

alkohol dihubungkan dengan pendingin tegak direfkuks dengan menggunakan hot 

plate sampai semua contoh tersabunkan semua, yaitu larutan tidak lagi 

mengandung butiran-butiran lemak. Selanjutnya larutan didinginkan dan bagian 

dalam pendingin tegak dibilas dengan air suling, kemudian ditambahkan indikator 

metil merah dan titrasi dengan HCL 0,5 N sampai warna larutan merah. Bilangan 
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penyabunan dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk 

menyabunkan satu gram lemak atau minyak, yang dihitung sebagai berikut : 

 

SampelBerat

xHClNxVsVb
PenyabunanBilangan

1,56)( 
 

 

 

3. Rendemen Minyak Kelapa 

Rendemen minyak kelapa ditentukan berdasarkan perbandingan antara berat 

minyak yang diperoleh dengan berat daging buah kelapa yang digunakan. Rumus 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 

%100Re x
kelapabuahdagingBerat

diperolehyangKelapaMinyakBerat
KelapaMinyakndeme   
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Lampiran 2. Perhitungan Penentuan Basis  

1. Pembuatan Media Agar Miring (YGA) 

Pembuatan media agar miring (YGA) yaitu dengan cara menimbang 2% 

glukosa, 1% pepton, 0,5% yeast extract, 1,5% Agar Bacteriological dan 95% 

aquades yang dibuat dalam 200ml. Banyak bahan-bahan yang digunakan 

ditimbang sebanyak : 

a. Glukosa (2%) 

gxGlukosa 4200
100

2   

b. Pepton (1%) 

gxPepton 2200
100

1   

c. Yeast Extract (0,5%) 

   
gxExtractYeast 1200

100

5,0   

d. Agar Bacteriological (1,5%) 

gxicalBacteroioAgar 3200
100

5,1
log   

e. Aquades (95%) 

   
gxAquades 190200

100

95   

2. Pembuatan Starter 

    Pembuatan media YGA yaitu dengan cara menimbang 2% glukosa, 1% pepton, 

0,5% yeast extract, 50% air kelapa, dan 46,5% aquades yang dibuat dalam 1L. 

Banyak bahan-bahan yang digunakan yaitu ditimbang sebanyak : 

a. Glukosa (2%) 

   
gxGlukosa 201000

100

2 
 

b. Pepton (1%) 

   
gxPepton 101000

100

1   

c. Yeast Extract (0,5%) 
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gxExtractYeast 51000

100

5,0   

d. Air Kelapa (50%) 

    
gxKelapaAir 5001000

100

50   

e. Aquades (46,5%) 

    
gxAquades 4651000

100

5,46   
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Lampiran 3. Foto-foto Penelitian 

Proses Pembuatan Minyak kelapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Penghancuran Buah Kelapa Bubur Daging Buah Kelapa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan Starter pada Bubur 

Daging Buah Kelapa 

Bubur Daging Buah Kelapa yang 

Telah Ditambahkan Starter 
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Proses Shaker dan Fermentasi Bubur 

Daging Buah Kelapa  

Bubur Daging Buah Kelapa yang 

Telah  di Shaker dan Fermentasi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pemisahan Minyak Dengan 

Air dengan Alat Sentrifuse 

Hasil dari Proses Sentrifuse 
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Minyak Kelapa yang Dihasilkan 

Analisis Kimia Angka Peroksida pada Minyak Kelapa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Titrasi Sampel dengan larutan 

Na2S2O3 0,1 N 

Hasil Titrasi 
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Analisis Kimia Bilangan Asam Minyak Kelapa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Titrasi Sampel dengan larutan 

KOH 0,1 N 

Hasil Titrasi 
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Analisis Kimia Bilangan Penyabunan Minyak Kelapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roses Refluks dengan menggunakan 

hot plate 

Proses Titrasi Sampel dengan larutan 

HCl 0,5 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Titrasi 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian pemanfaatan keseluruhan daging buah kelapa dalam pembuatan minyak 

kelapa secara fermentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan perbandingan kelapa dan 

air, kecepatan pengadukan dan konsentrasi inokulum       S. cereviceae terhadap kuantitas dan 

kualitas minyak yang dihasilkan dari bubur daging kelapa dengan metode fermentasi.  Tahapan 

proses meliputi pembuatan starter dan penentuan umur  S. Cereviseae, inokulasi, fermentasi, dan 

filtrasi. Produk terbaik dicapai pada konsentrasi inokulum 14% dengan kecepatan pegadukan 200 

rpm dan menghasilkan rendemen sebesar 35,77%. Waktu optimum pembiakan starter adalah 30 

jam dengan jumlah sel 185 x 10
5
 sel/ml. Lama fermentasi memberikan pengaruh nyata terhadap 

rendemen. 

 

 

 
PENDAHULUAN 

 
Minyak kelapa sering dipergunakan sebagai bahan baku industri dan pembuatan minyak 

goreng. Mengingat kebutuhan minyak kelapa di Indonesia terus meningkat, maka perlu dilakukan 
berbagai cara untuk memproduksi minyak kelapa sebanyak-banyaknya. Teknik pembuatan minyak 
kelapa yang baik dapat meningkatkan dan menjaga kualitas dan kuantitas minyak yang dihasilkan 
(Rindengan, dkk., 2005). Teknologi terbaru pembuatan minyak kelapa saat ini adalah dengan cara 

fermentasi dan enzimatik.  Pembuatan minyak kelapa dengan cara fermentasi merupakan salah satu 

alternatif untuk mengatasi masalah pada cara tradisional yang dilakukan pengembangan melalui 

perbaikan metode, peralatan dan penggunaan sistem untuk pengendalian proses sehingga 

diharapkan dapat mengoptimalisasikan produk, baik kualitis maupun kuantitas. Fermentasi dilakukan 
dengan menggunakan mikroorganisme sebagai inokulum seperti bakteri dan khamir. Pembuatan 
minyak kelapa secara fermentasi ini dapat dilakukan dalam skala besar maupun rumah tangga. Cara 
fermentasi memiliki beberapa keuntungan pokok yaitu efektivitas dalam tenaga, waktu relatif singkat 
dan biaya tidak terlalu tinggi serta tidak butuh peralatan yang rumit. Minyak kelapa yang dihasilkan 
lebih banyak dan warnanya lebih jernih. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi minyak kelapa 
secara fermentasi di antaranya pH, konsentrasi inokulum, suhu, bahan baku kelapa, dan lamanya 
fermentasi. Sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk mendapatkan kondisi optimal proses sehingga 
dihasilkan jumlah dan kualitas minyak kelapa yang lebih optimal (Sukmadi dkk., 2002).  

Ekstraksi minyak kelapa dengan cara fermentasi oleh S. cereviceae dengan bahan dasar 
santan kelapa diperoleh hasil 34,3-37,9%. Hasil ekstraksi dapat maksimal jika seluruh bagian kelapa 
dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, sampai saat ini proses pembuatan minyak kelapa, baik 
pada industri skala besar atau kecil ataupun pada lembaga penelitian, diperoleh dari bahan santan 
hasil pemerasan kelapa dan sisanya berupa ampas kelapa dibuang. Pembuatan minyak kelapa dari 
daging buah kelapa berupa bubur buah daging kelapa diharapkan dapat menghasilkan minyak secara 
maksimal (Sukmadi dan Nugroho, 2002). 



Pada penelitian ini, fermentasi bubur daging buah kelapa menggunakan S. cereviceae karena 
jenis khamir ini memiliki potensi untuk menghasilkan enzim-enzim penghidrolisis makromolekul 
terutama karbohidrat, protein, selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang mengikat globula-globula lemak 
dalam buah kelapa. S.cereviceae dapat memecah emulsi pada bubur buah kelapa sehingga lemak 
atau minyak dapat berpisah. Karbohidrat terfermentasi sebagai penyedia energi dan sumber karbon 
untuk biosintesis, protein yang cukup untuk sintesis protein, garam mineral, dan faktor tumbuh lainnya 
sehingga diperoleh lemak (Umbreit, 1959 ; Rindengan, 2005). 

 
METODOLOGI 
 
Bahan dan Alat 
 Bahan baku utama yang digunakan pada penelitian adalah buah kelapa tua varietas genjah, air, 
biakan murni S. cereviceae diperoleh dari koleksi Laboratorium Mikrobiologi Institut Teknologi 
Bandung. Starter (media cair) untuk pertumbuhan S. cereviceae (YGA) yang terdiri dari 2% glukosa, 
1% pepton, 0,5% yeast extract, air kelapa dan aquades. Bahan kimia yang digunakan adalah Na2SO4, 
KI, indikator kanji, CHCl3, KOH, alkohol 95%, dan HCL 0,5N.  
 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah laminator air flow cabinet, 
autoklaf, inkubator, sentrifuge, shaker, mikroskop, neraca elektrik, blender, corong, buret, labu 
erlenmeyer 250 ml, pipet volumetric 10 ml, gelas ukur 100 ml, gelas kimia 1 L, jarum ose, dan bunsen.  
 
Metode Penelitian  
 Penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu penelitian tahap I dan penelitian tahap 
II . Penelitian tahap I bertujuan untuk menetapkan umur pertumbuhan S. cerevisiae, dan menetapkan 
perbandingan bubur buah kelapa dengan air.  

Pemeliharaan Kultur Starter 
Biakan murni S. cerevisiae diremajakan pada agar miring (media YGA), yang selanjutnya 

diinkubasi pada suhu 30 0C selama 48 jam. S. cerevisiae pada media YGA ini menjadi stok kultur 
yang diregenerasi dan akan digunakan pada pembuatan starter (Elevri, dkk., 2006). 
 
Pembuatan Starter dan Penentuan Umur S. cerevisiae 

Biakan murni S. cerevisiae  umur 42 jam, diinokulasi pada media cair YGA. Kemudian 
diinkubasi pada suhu 300C, waktu yang digunakan diambil berdasarkan kurva pertumbuhan S. 
Cerevisiae yang telah diukur berdasarkan perhitungan jumlah sel, selang waktu 2 jam selama 28 jam 
(hingga pertumbuhan jumlah sel mengalami penurunan). Waktu yang terpilih untuk pertumbuhan sel 
yaitu 22 jam, dimana pada waktu tersebut merupakan waktu optimun pertumbuhan S. cerevisiae 
jumlah sel berkembang pesat.  
 
Penentuan Rasio Daging Buah Kelapa  dengan Air Kelapa 
Penentuan rasio daging buah kelapa parut dengan air kelapa dengan perbandingan yang digunakan 
yaitu(1 : 2), (1 : 4), dan (1 : 6). Perlakuan di atas akan digunakan untuk penelitian utama adalah yang 
memiliki rendemen minyak tertinggi. 

 
Rancangan Percobaan 
Model rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan pola faktorial 5 x 3 dengan 2 kali ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. 
 
Rancangan Respon 
 Rancangan respon penelitian utama dilakukan pada rendemen minyak kelapa yang dihasilkan 
untuk menentukan perlakuan-perlakuan meliputi : 
Analisis Kimia 
 Analsisi kimia dilakukan terhadap produk minyak kelapa yang diperoleh dari penelitian yaitu 
angka peroksida (metode volumetri), FFA (angka asam) (metode volumetri), dan bilangan 
penyabunan (metode volumetri) dan bilangan iod. 



 
Analisis Fisik 
 Analisis fisik dilakukan terhadap produk minyak kelapa yang diperoleh dari penelitian utama 
yaitu rendemen minyak kelapa, yield dan berat jenis (metode piknometer). 
 

Metode Percobaan 

Penelitian Pendahuluan 
Pada penelitian pendahuluan dilakukan tahapan-tahapan pemeliharaan kultur starter, pembuatan 
starter dan penentuan jumlah sel optimum S.cerevisiae serta penentuan perbandingan daging buah 
kelapa dengan air kelapa. 
 
Pemeliharaan Kultur Starter 

Biakan murni S. cerevisiae diremajakan pada agar miring (media YGA), yang selanjutnya 
diinkubasi pada suhu 30 0C selama 48 jam. S. cerevisiae pada media YGA ini menjadi stok kultur 
yang diregenerasi dan akan digunakan pada pembuatan starter. Bahan-bahan pembuat media tersebut 
terbuat dari campuran 2% glukosa, 1% pepton, 0,5% yeast ekstrak, 1,5% agar bacteriological 95% 
aquades, kemudian disterilisasi pada suhu 121 0C dan tekanan 1 atm selama 15 menit, lalu 
dimiringkan hingga membeku (Elevri, 2006). 
 
Pembuatan Starter dan Penentuan Umur    S. cerevisiae 

Pembuatan media cair YGA yaitu dengan cara mencampurkan bahan-bahan seperti 2% 
glukosa, 1% pepton, 0,5% yeast extract, 50% air kelapa, 46,5% aquades ke dalam gelas kimia lalu 
dipanaskan sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata pindahkan ke dalam erlenmeyer 1L 
kemudian tutup dengan kapas lalu disterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit. Setelah sterilisasi 
selesai media cair tersebut didinginkan sampai suhu 27oC. Setelah dingin media tersebut siap 
digunakan untuk pembuatan starter. 

Biakan murni S. cerevisiae umur 42 jam, diinokulasi pada media cair YGA. Kemudian 
diinkubasi pada suhu 30 0C dan dihitung jumlah sel selama  28 jam setiap selang waktu 2 jam (hingga 
mengalami penurunan jumlah sel pada S. cerevisiae) dan diperoleh waktu pertumbuhan jumlah sel 
yang optimum. 

 
Penentuan Perbandingan Daging Buah Kelapa Parut dengan Air Kelapa 
 Daging buah kelapa yang telah dibersihkan dilakukan pengepingan, selanjutnya dilakukan 3 
variasi perbandingan yaitu 1 : 2; 1 : 4 dan 1 : 6.  Kemudian dilakukan penghancuran menggunakan 
blender selama 10 menit sehingga diperoleh bubur daging buah kelapa yang dimasukkan ke dalam 
labu erlenmeyer dan ditutup menggunakan kapas (Anjasari, 2003). 
 Bubur buah kelapa dengan masing-masing perbandingan di atas ditambahkan konsentrasi 
starter S. cereviceae sebanyak 15% dan dilakukan fermentasi selama 24 jam (Doloksaribu, 2010) pada 
suhu inkubasi 30oC dengan kecepatan pengadukan 150 rpm. Bubur daging buah kelapa tersebut 
kemudian disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 2000 rpm sehingga diperoleh minyak, air, 
dan endapan. Perlakuan dengan perolehan rendemen minyak tertinggi digunakan dalam penelitian 
utama. 
 
Penelitian Utama 
 Penelitian utama dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter dan waktu 
fermentasi, serta interaksinya terhadap karakteistik minyak kelapa yang dihasilkan. Analisis yang 
dilakukan adalah analisis fisik yaitu rendemen dan analisis kimia meliputi: bilangan peroksida, asam 
lemak bebas (FFA), angka penyabunan, dan bilangan iod.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penentuan Umur Pertumbuhan S. cerevisiae 
Penentuan umur pertumbuhan S. cerevisiae bertujuan untuk mengetahui jumlah sel yang maksimum 
selama 2 jam sekali pada pertumbuhan S. cerevisiae dalam media cair YGA . Hasil analisis jumlah sel 



S. cerevisiae pada starter dilakukan dengan menghitung jumlah sel dengan metoda Petroff-Hausser. 
Hasil perhitungan jumlah sel pada starter didapat dengan waktu optimum yaitu 22 jam, jumlah sel 
berkembang pesat yaitu mencapai 180 x 106  sel/ml dan pada waktu ke 26 jam jumlah sel mengalami 
penurunan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 
 
  

  
 Gambar 1. Kurva Pertumbuhan S. Cerevisiae 
 
Berdasarkan kurva pertumbuhan S. cerevisiae di atas pada jam ke-0 sampai jam ke-2 pertumbuhan sel 
mengalami fase adaptasi. Pada fase ini belum terjadi pembelahan sel karena beberapa enzim mungkin 
belum disintesis. Jumlah sel pada fase ini mungkin tetap, tetapi terkadang menurun. Lamanya fase ini 
bervariasi, dapat cepat atau lambat tergantung dari kecepatan penyesuaian dengan lingkungan sekitar. 
Pada jam ke-2 sampai jam ke-4 pertumbuhan sel berada pada fase pertumbuhan awal, karena pada 
fase ini sel mulai membelah dengan kecepatan yang rendah. Pada jam ke-4 sampai jam ke-12 
pertumbuhan sel berada pada fase pertumbuhan logaritmik, karena pada fase ini sel mulai membelah 
dengan cepat dan konstan. Pada fase ini kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium 
tempat tumbuhnya seperti pH, kandungan nutrien, kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembapan 
udara. Pada jam ke-12 sampai jam ke-16 pertumbuhan sel berada pada fase pertumbuhan lambat, 
karena pada fase ini sel mengalami pertumbuhan diperlambat, hal ini disebakan karena zat nutrisi 
dalam medium mulai berkurang. Pada jam ke-16 sampai jam ke-22 pertumbuhan sel berada pada fase 
pertumbuhan tetap (statis). Pada fase ini ukuran sel menjadi  lebih kecil karena setiap sel tetap 
membelah meskipun zat nutrisi sudah mulai habis. Pada jam ke-24 pertumbuhan sel berada pada fase 
menuju kematian. Pada fase ini jumlah sel mengalami penurunan, hal ini disebabkan nutrien dalam 
medium sudah habis (Fardiaz, 1992). Waktu diperlukan untuk meningkatkan ketahanan sel selama 
penyimpanan, perlu disimpan dalam media yang mengandung nutrisi. Terlalu lama waktu 
penyimpanan maka kebutuhan nutrisi untuk hidup tidak terpenuhi. Tanpa adanya nutrisi, maka proses 
metabolisme S. cerevisiae dalam menghasilkan enzim kurang aktif, sehingga mengakibatkan jumlah 
sel mengalami penurunan (Elevri, dkk., 2006). 
 
Penentuan Perbandingan Daging Buah Kelapa dengan Air 

Penentuan rasio daging buah kelapa dengan air bertujuan untuk menghasilkan rendemen 
minyak tertinggi. Rendemen minyak kelapa merupakan perbandingan antara minyak kelapa yang 
dihasilkan dengan bubur daging buah kelapa yang digunakan dan dinyatakan dalam %b/b. 

Pengenceran dengan menambah air pada proses penghancuran daging buah kelapa bertujuan 
untuk mempercepat proses penghancuran sel-sel jaringan buah kelapa, selain itu air yang ditambahkan 
dapat mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat dalam daging buah kelapa (amilase, lipase, protease). 
Akibatnya bahan organik berstruktur sederhana (senyawa makromolekul) akan terekstraksi keluar dari 
buah kelapa yang telah hancur karena perbedaan tekanan osmosis di dalam dan di luar sel. Semakin 
banyak air yang ditambahkan, maka semakin banyak senyawa molekul dan enzim yang terekstraksi 
keluar (Winarno, 1997).  

Perlakuan yang dilakukan pada percobaan pendahuluan adalah perbadingan daging kelapa parut 
dengan air yaitu 1 : 2, 1 : 4, dan 1 : 6 b/v dalam pembuatan bubur daging buah kelapa yang di 
fermentasi oleh starter S.cerevisiae dengan konsentrasi 15% pada suhu 300C, selama 24 jam dengan 



kecepatan pengadukan 150rpm. Berdasarkan perlakuan tersebut dilakukan untuk menentukan 
rendemen minyak yang dihasilkan dari masing-masing perlakukan. Hasil dari rendemen minyak 
kelapa yang diperoleh dari setiap perlakuan dapat dilihat padaTabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil rendemen minyak yang dihasilkan dari perbandingan daging buah kelapa dan air  

Perbandingan Daging Buah Kelapa dengan Air Minyak yang dihasilkan Rendemen Minyak (%) 

1 : 2 3,84 7,68 
1 : 4 10,21 20,42 
1 : 6 8,28 16,56 

Hasil analisis menunjukan bahwa rendemen minyak yang tertinggi diberikan oleh perlakuan 
perbandingan daging kelapa parut dengan air yaitu 1 : 4 b/v dengan penambahan starter 15%. Hal ini 
disebabkan pada perbandingan daging buah kelapa parut dengan air 1 : 4 b/v, diduga lemak yang ada 
di dalam substrat merupakan nutrisi yang optimum untuk pertumbuhan starter S. cerevisiae. Keadaan 
ini mengakibatkan pertumbuhan sel selama fermentasi berlangsung baik dan enzim yang dikeluarkan 
oleh mikroorganisme juga semakin banyak, sehingga substrat semakin banyak yang diuraikan oleh 
enzim membentuk minyak. Semakin encer maka kandungan lemak semakin berkurang hal ini 
menunjukan bahwa pada pengenceran 1 : 6 b/v menghasilkan rendemen lebih kecil. Perbandingan 
terkecil didapatkan pada pengenceran 1 : 2 b/v, hal ini dikarenakan kondisi substrat yang terlalu pekat 
sehingga aktivitas mikroba dalam memecah substrat kurang sempurna sehingga rendemen yang 
dihasilkan sangat kecil bila dibandingakan dengan pengenceran 1 : 4 dan 1 : 6 (b/v). 

Desrosier (1988), bila substrat terlalu pekat dan kecepatan pengadukan terlalu rendah, maka 
aktivitas mikroba dalam menguraikan substrat menjadi alkohol terhambat. Sesuai pernyataan tersebut, 
bubur daging buah kelapa termasuk semi padat sehingga diperlukan aktivitas dan metabolisme          
S. cerevisiae.   

Rendemen tertinggi yang diperoleh yaitu 20,42%, bila dibandingan dengan penelitian 
sebelumnya hasil yang didapatkan dibawah. Hal ini terjadi karena kandungan lemak daging buah 
kelapa pada penilitian sebesar 21,04% dan perbedaan pada pembuatannya dimana pada penilitian ini 
menggunakan bubur daging buah kelapa.  

Selama fermentasi dilakukan pengadukan dengan menggunakan shaker menyebabkan medium 
atau substrat teraduk sehingga terjadi aerasi. Kondisi ini diperlukan untuk menciptakan adanya 
oksigen yang terlarut di dalam substrat yang diperlukan untuk menciptakan adanya oksigen yang 
terlarut dalam substrat yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya dalam penguraian 
substrat. Kebutuhan oksigen pada fermentasi salah satunya dapat dipenuhi dengan cara pengadukan 
pada media fermentasi. Pengadukan dapat mensuplai oksigen dan mencampurkan cairan fermentasi 
sehingga membentuk larutan media yang seragam (Stanbury, dkk., 1984). 

Penelitian Utama 

Penelitian utama dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter dan waktu fermentasi, 
serta interaksinya terhadap karakteistik minyak kelapa yang dihasilkan. Analisis yang dilakukan 
adalah analisis kimia meliputi bilangan peroksida, asam lemak bebas (FFA), angka penyabunan, 
bilangan iod, dan. Analisis fisik meliputi rendemen,  

 
Angka Peroksida 
Angka peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak. Asam 
lemak tak jenuh mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Angka 
peroksida merupakan salah satu penentu kualitas minyak dan minyak segar yang telah dimurnikan 
sebaiknya memiliki angka peroksida kurang dari 1 miliekivalen/kg (Ketaren,2008).  
 Berdasarkan hasil analisis terhadap angka peroksida minyak kelapa menunjukkan bahwa 
perbandingan konsentrasi starter, lama fermentasi, dan interaksi keduanya tidak berpengaruh terhadap 
angka peroksida pada minyak kelapa yang dihasilkan. Data hasil analisis terhadap angka peroksida 
minyak kelapa dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
 



Tabel 2. Pengaruh Konsentrasi Starter dan Lama Fermentasi terhadap  Bilangan peroksida pada 
Minyak Kelapa (mg O2/g minyak) 

Perlakuan 
Bilangan Peroksida 
(mg O2/g minyak) 

Konsentrasi Starter Lama Fermentasi 
Rata-rata 

i1 
(10%) 

w1 (18 jam) 0 
w2 (24 jam) 0 
w3 (30 jam) 0 

i2 
(13%) 

w1 (18 jam) 0 
w2 (24 jam) 0 
w3 (30 jam) 0 

i3 
(15%) 

w1 (18 jam) 0 
w2 (24 jam) 0 
w3 (30 jam) 0 

i4 
(17%) 

w1 (18 jam) 0 
w2 (24 jam) 0 
w3 (30 jam) 0 

i5 
(19%) 

w1 (18 jam) 0 
w2 (24 jam) 0 
w3 (30 jam) 0 

 Hasil pengujian angka peroksida pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh 
antar perlakuan terhadap angka peroksida minyak kelapa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 
minyak yang dihidrolisis oleh enzim selama proses fermentasi, tidak menggunakan suhu tinggi, dan 
kontak langsung dengan udara belum menimbulkan reaksi oksidasi, sehingga angka peroksida yang 
dihasilkan kecil. Angka peroksida tinggi karena terjadi proses oksidasi akibat pemanasan dan adanya 
air yang terlarut (Raharjo, 2004 dan Asriani, 2006). Pada proses fermentasi keadaan selama proses 
terkendali diantaranya suhu dan keadaan yang tidak kontak langsung dengan udara. Sementara pada 
proses pemanasan, suhu yang digunakan tinggi dan keadaannya kontak langsung dengan udara 
sehingga terjadi proses oksidasi yang menyebabkan bau tengik pada minyak. Reaksi oksidasi lemak 
tidak jenuh dapat membentuk senyawa peroksida. Selanjutnya degradasi peroksida akan membentuk 
berbagai senyawa aldehida yang bersifat folatil dan berkontribusi pada pembentukan bau tengik. Jenis 
senyawa peroksida dan aldehida yang terbentuk dipengaruhi oleh jenis asam lemak yang terlibat 
dalam reaksi oksidasi (Kusnandar, 2010). 
 Angka peroksida yang tinggi memperlihatkan minyak telah mengalami penyimpanan beberapa 
lama, dan besarnya angka peroksida dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cahaya, suasana asam, 
kelembapan udara serta katalis. Untuk memperoleh angka peroksida yang kecil, minyak sebaiknya 
disimpan tidak terlalu lama karena bila disimpan lama akan timbul bau tengik dan flavor yang tidak 
dikehendaki dalam bahan pangan jika jumlahnya besar (lebih dari 100) akan bersifat beracun dan 
tidak dapat dikonsumsi (Ketaren, 2008).   

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 1992), bahwa bilangan peroksida maksimal untuk 
minyak kelapa adalah 5 mg oksigen/g contoh. Hasil angka peroksida pada Tabel 16 menunjukan 
bahwa minyak dari setiap perlakuan tersebut mempunyai angka peroksida dibawah standar yang telah 
ditetapkan SNI.  Kecilnya angka peroksida yang dihasilkan menunjukan bahwa kualitas dari minyak 
tersebut baik, karena bila jumlah senyawa peroksida dalam minyak yang semakin banyak 
menunjukkan minyak tersebut akan cepat menjadi tengik. Hal ini disebabkan oleh proses oksidasi 
yang menyebabkan peroksida terpecah sehingga menghasilkan senyawa-senyawa lain seperti aldehid, 
keton, alkohol, hidrokarbon dan ester. Oleh karena itu peroksida tidak dikehendaki dalam minyak dan 
jumlahnya perlu dibatasi (Hidayati, dkk., 2007). 

Asam Lemak Bebas (FFA)  
Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas terdapat di dalam 
minyak atau lemak, jumlahnya akan terus bertambah selama proses pengolahan dan penyimpanan. 
Keberadaan asan lemak bebas biasanya dijadikan indikator awal terjadinya kerusakan minyak. 
 Asam lemak bebas adalah asam lemak yang sudah terlepas dari trigliserida karena proses 
hidrolisis. Asam lemak bebas ini dapat dioksidasi secara autooksidasi atau oleh enzim yang 
dinamakan lypooksigenase. Oksidasi khususnya terjadi pada asam lemak tidak jenuh, yaitu asam 



oleat, linoleat, dan linolenat yang merupakan asam-asam yang banyak terkandung dalam lemak atu 
minyak. Dalam reaksi hidrolisa, minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. 
Hasil akhir pada reaksi tersebut adalah ketengikan hidrolisa yang menghasilkan flavor dan bau tengik 
pada minyak (Ketaren, 2008). 
 Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa lama fermentasi berpengaruh terhadap asam 
lemak bebas (FFA) minyak kelapa. Sementara perbandingan konsentrasi starter dan interaksi antara 
perbandingan konsentrasi starter dan lama fermentasi tidak berpengaruh terhadap bilangan asam pada 
minyak kelapa yang dihasilkan. Pengaruh lama fermentasi terhadap asam lemak bebas (FFA) minyak 
kelapa dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Pengaruh Lama Fermentasi  terhadap Asam Lemak Bebas (FFA) Minyak Kelapa 

Lama Fermentasi (W) Bilangan Asam Rata-rata Minyak Kelapa (%) 

w1 (18 jam) 0,24 a 

w2 (24 jam) 0,34 b 

w3 (30 jam) 0,44 b 

Hasil pengujian asam lemak bebas (FFA) pada tabel di atas menunjukkan bahwa lama 
fermentasi memiliki pengaruh terhadap bilangan asam minyak kelapa. Semakin lama fermentasi, 
bilangan asam semakin meningkat. Hal ini dikarenakan minyak atau lemak terhidrolisis oleh enzim 
yang dikeluarkan oleh mikroorganisme menjadi asam-asam lemak, gliserol, air, dan energi. Oleh 
karena itu semakin lama proses fermentasi maka semakin banyak asam-asam lemak yang terbentuk 
dan bilangan asam yang diperoleh semakin meningkat. Terbentuknya asam lemak bebas oleh reaksi 
hidrolisis dapat dipercepat oleh adanya air dalam bahan (Sumitro, dkk., 2000).  
  Perbedaan lama fermentasi mempunyai kecenderungan semakin lama fermentasi bilangan asam 
yang dihasilkan semakin besar. Asam lemak bebas diperoleh dari hidrolisis lemak, semakin besar 
kadar air maka jumlah asam lemaknya semakin besar. Asam lemak bebas terdapat di dalam minyak 
atau lemak, jumlahnya akan terus bertambah selama proses pengolahan dan penyimpanan. Menurut 
Ketaren (2008), mikroba memecah rantai asam lemak bebas menjadi senyawa-senyawa dengan berat 
molekul rendah dan selanjutnya dioksidasi menghasilkan gas karbondioksida dan air sehingga lama 
fermentasi mempengaruhi terhadap kadar asam lemak bebas yang dihasilkan.   
 Asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi pada umumnya 
menghasilkan flavor yang tidak disenangi. Reaksi hidrolisis lemak adalah reaksi pelepasan asam 
lemak bebasdari gliserin dalam struktur molekul lemak. Reaksi hidrolisis terjadi pada lemak yang 
mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh. Reaksi ini dapat dipicu karena adanya enzim lipase 
atau pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dan pelepasan asam lemak bebas. Reaksi 
hidrolisis dapat terjadi bila ada air dan pemanasan. Penggunaan suhu tinggi menghasilkan energi yang 
terlalu tinggi, yang dapat memecah struktur lemak. Mula-mula lemak akan dihidrolisis membentuk 
gliserin dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas dapat menguap, menghasilkan bau tengik dan rasa 
yang tidak enak dalam bahan pangan yang berlemak. Asam lemak ini pada umumnya terdapat dalam 
lemak susu dan lemak nabati (Ketaren, 2008 ; Kusnandar, 2010).   
 Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 1992), bahwa asam lemak bebas maksimal untuk 
minyak kelapa adalah 5 %. Dari Tabel 17 menunjukan bahwa minyak dari setiap perlakuan tersebut 
mempunyai asam lemak bebas dibawah standar yang telah ditetapkan SNI. Menurut Herlina, dkk., 
(2002) menyatakan bahwa bilangan asam pada minyak menunjukkan banyaknya asam lemak bebas 
yang terdapat dalam minyak. Makin tinggi angka asam memberikan indikasi mutu minyak yang 
dihasilkan kurang baik, karena masih banyaknya asam lemak yang terbebaskan selama proses 
pengolahan atau penyimpan minyak. 

Angka Penyabunan 
Bilangan penyabunan adalah jumlah alkali yang diperlukan untuk menyabunkan sejumlah contoh 
minyak. Besarnya bilangan penyabunan tergantung pada berat molekul minyak. Minyak yang 
mempunyai berat molekul rendah akan mempunyai bilangan penyabunan yang tinggi daripada 
minyak yang mempunyai berat molekul yang tinggi (Ketaren, 2008). 
 Berdasarkan hasil analisis angka penyabunan minyak kelapa menunjukkan bahwa lama 
fermentasi berpengaruh terhadap angka penyabunan minyak kelapa. Sementara perbandingan 



konsentrasi starter dan interaksi antara perbandingan konsentrasi starter dan lama fermentasi tidak 
berpengaruh terhadap angka penyabunan pada minyak kelapa yang dihasilkan. Pengaruh lama 
fermentasi terhadap angka penyabunan minyak kelapa dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Pengaruh Lama Fermentasi  terhadap Angka Penyabunan Minyak Kelapa 

Lama Fermentasi Angka Penyabunan Rata-rata Minyak Kelapa 
(mg KOH/g minyak) 

w1 (18 jam) 253,03 a 

w2 (24 jam) 231,04 b 

w3 (30 jam) 216,77 c 

Hasil pengujian angka penyabunan menunjukkan bahwa perlakuan lama fermentasi memiliki 
pengaruh terhadap angka penyabunan minyak kelapa. Semakin lama fermentasi angka penyabunan 
yang didapat semakin kecil. Hal ini dikarenakan minyak atau lemak terhidrolisis oleh enzim yang 
dikeluarkan oleh mikroorganisme menjadi asam-asam lemak, gliserol, air, dan energi. Rendahnya 
angka penyabunan disebabkan oleh adanya asam-asam lemak jenuh yang berantai panjang yang 
menjadi asam-asam lemak penyusun contoh minyak. Semakin panjang rantai asam lemak, berat 
molekulnya akan semakin tinggi sehingga bilangan penyabunan minyak semakin rendah. Oleh karena 
itu semakin lama proses fermentasi maka semakin banyak asam-asam lemak yang terbentuk dan 
semakin lama fermentasi angka penyabunan yang didapatkan semakin kecil. Angka penyabunan 
semakin besar, yang merupakan indikator bahwa minyak yang dihasilkan semakin baik. Selain itu 
minyak kelapa yang dihasilkan tanpa melalui proses pemanasan sehingga kandungan asam lemaknya 
cenderung tidak mengalami perubahan (Sumitro, dkk., 2000 dan Fadlana, 2006).  
 Reaksi penyabunan terjadi apabila lemak, misalnya gliseril palmintat dipanaskan dengan 
adanya alkali (sodium hidroksida) yang dapat menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam 
Na-palmintat dan gliserin. Garam asam lemak berantai panjang ini disebut sabun sehingga reaksinya 
disebut reaksi penyabunan (Kusnandar 2010). 
  
Rendemen 
Rendemen minyak adalah perbandingan antara minyak yang dihasilkan dengan bubur daging buah 
kelapa yang digunakan, dinyatakan dalam %b/b. Berdasarkan hasil analisis rendemen minyak kelapa 
menunjukkan bahwa perbandingan konsentrasi starter, lama fermentasi dan interaksi keduanya 
berpengaruh nyata terhadap rendemen minyak kelapa yang dihasilkan. Pengaruh interaksi antara 
perbandingan konsentrasi starter dan lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Pengaruh Interaksi Konsentrasi Starter (I) dengan Lama Fermentasi (I) Terhadap 

Rendemen Minyak Kelapa (%) 

Konsentrasi Starter Lama Fermentasi Rendemen (%) 

i1 
(10%) 

w1 (18 jam) 8,91 
w2 (24 jam) 6,68 
w3 (30 jam) 17,54 

i2 
(13%) 

w1 (18 jam) 9,61 
w2 (24 jam) 7,97 
w3 (30 jam) 17,69 

i3 
(15%) 

w1 (18 jam) 15,98 
w2 (24 jam) 15,56 
w3 (30 jam) 15,97 

i4 
(17%) 

w1 (18 jam) 19,89 
w2 (24 jam) 10,42 
w3 (30 jam) 13,72 

i5 
(19%) 

w1 (18 jam) 10,20 
w2 (24 jam) 10,02 
w3 (30 jam) 7,45 

 



Hasil rendemen minyak kelapa pada tabel di atas menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 
starter dan lama fermentasi berpengaruh terhadap rendemen minyak kelapa yang dihasilkan. 
Perbedaan konsentrasi starter dimana semakin tinggi konsentrasi starter yang ditambahkan tidak 
selalu menghasilkan rendemen yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan perbedaan rendemen minyak 
yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur kelapa (semakin tua kelapa akan 
memiliki daging yang semakin tebal), perbedaan jenis dan asal kelapa, lama fermentasi, konsentrasi 
starter dan adanya minyak yang tertinggal saat pengambilan/pemipetan minyak (Cristianti, dkk., 
2009). Konsentrasi starter yang ditambahkan mempengaruhi aktivitas enzim dalam menguraikan 
substrat. Semakin tinggi konsentrasi starter belum tentu menghasilkan enzim yang optimum, karena 
kecepatan reaksi hidrolisis enzimatis oleh mikroba S.cereviceae dalam  menghasilkan enzim 
diantaranya enzim proteolitik dan amilolitik untuk memecah kompinen seperti air, lemak, protein, 
karbohidrat dan sebagainya sudah mencapai maksimum (Utari, 1989; Rusmanto, 2004). Perbandingan 
inokulum dan substrat menentukan jumlah minyak yang dihasilkan karena jumlah substrat akan 
menempati sisi aktif enzim secara tepat, sehingga penembahan substrat berlebih tidak akan 
mempengaruhi jumlah minyak yang dihasilkan (Kusumayanti, dkk., 2005). 

Waktu fermentasi berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya rendemen minyak kelapa yang 
dihasilkan. Semakin lama fermentasi maka akan terbentuk metabolit produk yang dapat meracuni diri 
mikroorganisme itu sendiri sehingga mikrooganisme tersebut tidak dapat tumbuh dan memproduksi 
enzim. Waktu sangat diperlukan enzim untuk menghidrolisis substrat, semakin lama fermentasi maka 
semakin besar peluang enzim untuk menghidrolisis substrat. Seperti yang diketahui aktivasi enzim 
selalu dipengaruhi oleh waktu, suhu, dan pH lingkungan dimana enzim itu berada. Semakin lama 
fermentasi dan suhu maka semakin cepat reaksi enzimatis yang terjadi. Oleh sebab itu perbedaan 
konsentrasi dan lama fermentasi mempengaruhi aktivitas enzim dalam menguraikan substrat. 
Penurunan rendemen diduga karena adanya fase kejenuhan untuk mendapatkan kesempatan 
mengambil sumber energi maupun sumber nutrient, sehingga pada waktu tertentu starter mengalami 
fase kematian (Utari, 1989). 

 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, jumlah sel pada starter didapat dengan waktu 
optimum yaitu 30 jam dengan jumlah sel 185 x 105  sel/ml dan penentuan rasio daging buah 
kelapa parut dengan air dimana perbandingan yang terpilih yaitu 1 : 4 b/v dengan rendemen 
minyak yang didapat 20,42%. Konsentrasi starter memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
rendemen. Lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap asam lemak bebas 
(FFA), angka penyabunan, rendemen. Interaksi konsentrasi starter dan lama fermentasi 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap rendemen. 
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Abstract 

Research has been done on the optimization of fermentation conditions for the 
manufacture of coconut oil from coconut meat slurry using S.cereviceae. The purpose of this 
study is to determine the ratio of oil and water, stirring speed and concentration of inoculum 
S. cereviceae the quantity and quality of the oil produced from the coconut meat slurry 
fermentation method. Stages of the process include the making of starters and age 
determination of S. Cereviseae, inoculation, fermentation and filtration. Best products 
achieved at inoculum concentrations of 14% with a speed of 200 rpm and produces  yield of 
35.77%. Starter culture is the optimum time of 30 hours at 35°C by the number of cells 185 x 
105 cells / ml. Temperature and time of fermentation was significant effect on yield and 
starch content but does not affect the saponification numbers, levels of free fatty acids (FFA), 
iodine number. 
 

Keyword : fermentation condition, coconut meat slurry,coconut oil, S.cereviceae,yield and 
starch content 

 

Pendahuluan 

Di daerah sentra produksi kelapa, perolehan minyak kelapa umumnya dilakukan 

secara tradisional yang dikenal dengan cara basah atau cara klentik. Cara tradisional, secara 

komersial tidak menguntungkan karena rendemen yang diperoleh rendah, minyak yang 

dihasilkan mempunyai kualitas yang rendah serta masa simpan yang pendek.  Disamping itu, 

pembuatan minyak secara tradisional dipandang tidak efisien dan praktis karena untuk 

mendapatkan minyak kelapa dari santan kelapa memerlukan waktu yang lama dan bahan 

bakar dalam jumlah yang besar. Cara fermentasi merupakan salah satu alternatif yang bisa 

dikembangkan untuk menangani masalah tersebut (Arsa dkk, 2006). Hamdan (1996) dalam 

penelitiannya menggunakan starter dari bermacam-macam ragi. Waktu fermentasi yang 

diperlukan untuk menghasilkan rendemen yang maksimal adalah  12 jam pada kondisi suhu 

ruang. Rendemen minyak tertinggi yang diperoleh dalam penelitiannya  adalah 26%.  

Sedangkan Nurzarrah dkk (1996) menggunakan starter ragi tempe untuk fermentasi santan  

pada kondisi suhu ruang selama waktu fermentasi 24 jam, dan menghasilkan minyak sekitar 

31,59%. Penelitian pembuatan minyak kelapa dari santan kelapa cara fermentasi yang 

menggunakan biakan murni telah pula dilakukan oleh Siahaan (1991). Mikroba yang 



digunakan adalah Rizhopus oligosporus, Saccharomyces cereviceae, dan Lactobacillus 

bulgaricus.  Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa R. oligosporus  menghasilkan rendemen 

minyak paling tinggi yaitu 24,13%.  

Faktor lain yang menentukan keberhasilan proses fermentasi tergantung kepada jenis 

mikroba  yang tepat  sesuai dengan produk yang dihasilkan dan bahan yang digunakan. 

Saccharomyces cereviceae digunakan untuk fermentasi bubur daging buah kelapa, karena  

memiliki potensi untuk menghasilkan enzim amilase, protease,  dan selulase yang diperlukan 

untuk menghidrolisis makromolekul terutama karbohidrat, protein, selulosa, hemiselulosa 

yang mengikat globula-globula lemak dalam daging buah kelapa.   Proses fermentasi sangat 

dipengaruhi oleh konsentrasi inokulum, kecepatan pengadukan, pengenceran,  suhu 

fermentasi, serta waktu fermentasi yang optimal bagi pertumbuhan Saccharomyces 

cereviceae. Konsentrasi inokulum yang ditambahkan pada substrat fermentasi mempunyai 

peranan penting, terungkap dari penelitian pembuatan minyak kelapa cara fermentasi santan 

yang menambahkan inokulum tempe 10-30% pada rentang waktu fermentasi 0-48 jam 

menunjukan adanya perbedaan nyata.  Rendemen minyak tertinggi dihasilkan dari 

penambahan konsentrasi inokulum tempe 10%  pada waktu fermentasi 36 jam (Restuhadi, 

1997). 

   Suhu fermentasi sangat mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan mikroba (xC ) yang 

pada akhirnya berpengaruh pada  pembentukkan produk (pC ). Pada suhu rendah laju 

pertumbuhan menurun, kematian sel meningkat akibat mekanisme pengaturan metabolik dan 

pembatas difusi seperti laju pembentukan nutrien dan produk ke dalam dan ke luar sel.  Pada 

suhu tinggi, laju pertumbuhan  menurun karena laju kematian  sel meningkat akibat 

denaturasi  protein dan pemecah struktur sel yang penting. S. cereviceae  dapat tumbuh pada 

rentang suhu 250C-370C. Kondisi  optimum suhu dan lama  fermentasi dengan 

menggunakan S. cereviceae pada substrat semi padat yaitu bubur daging buah kelapa 

terhadap kuantitas dan kualitas minyak kelapa belum diketahui dan diteliti, oleh karena itu 

menarik untuk dikaji lebih jauh. 

Bahan Dan Metode 

Bahan dan Alat Penelitian 

 Bahan baku utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu buah kelapa tua varietas 

genjah, air, biakan murni S. cereviceae diperoleh dari koleksi Laboratorium Mikrobiologi 

Institut Teknologi Bandung. Starter (media cair) untuk pertumbuhan S. cereviceae (YGA) 

yang terdiri dari 2% glukosa, 1% pepton, 0,5% yeast extract, air kelapa dan aquades. 



Sedangkan bahan yang digunakan untuk analisis kimia adalah Na2SO4, KI, indikator kanji, 

CHCl3, KOH, alkohol 95%, dan HCL 0,5N. 

  Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah laminar air flow 

cabinet, autoklaf, inkubator, sentrifuge, shaker, mikroskop, neraca elektrik, blender, corong, 

buret, labu erlenmeyer 250 ml, pipet volumetric 10 ml, gelas ukur 100 ml, gelas kimia 1 L, 

jarum ose, dan bunsen. Alat yang digunakan untuk analisis kimia adalah neraca, penjepit 

cawan, labu Erlenmeyer 250 ml, gelas kimia 250 ml, pipet volumetric 25 ml, botol semprot, 

buret, batang pengaduk, gelas ukur 100  ml, corong, oven, eksikator, kertas saring. 

Metode Penelitian 

Tahapan penelitian meliputi tahapan persiapan pembuatan inokulum S.cereviceae, 

penentuan perbandingan daging buah kelapa dengan air kelapa, penentuan suhu dan lama 

fermentasi. 

Pemeliharaan Kultur Starter 

Biakan murni S. cereviceae diremajakan pada agar miring (media YGA), yang 

selanjutnya diinkubasi pada suhu 30 0C selama 48 jam. S. cereviceae pada media YGA ini 

menjadi stok kultur yang diregenerasi dan akan digunakan pada pembuatan starter (Elevri 

dkk, 2006). 

 

Pembuatan Starter dan Penentuan Umur S. cereviceae 

Biakan murni S. cereviceae, diinokulasi pada media cair YGA. Kemudian diinkubasi 

pada suhu 300C, waktu yang digunakan diambil berdasarkan kurva pertumbuhan S. 

Cereviceae yang telah diukur berdasarkan perhitungan jumlah sel, selang waktu 6 jam selama 

48 jam (hingga pertumbuhan jumlah sel mengalami penurunan). Waktu yang terpilih untuk 

pertumbuhan sel yaitu dimana pada waktu tersebut merupakan waktu optimun pertumbuhan 

S. cereviceae dengan jumlah sel berkembang pesat.  

 

Penentuan Rasio Daging Buah Kelapa  dengan Air Kelapa 

Penentuan rasio daging buah kelapa parut dengan air kelapa dengan perbandingan yang 

digunakan yaitu(1 : 2), (1 : 4), dan (1 : 6). Perlakuan di atas akan digunakan untuk penelitian 

selanjutnya yaitu yang memiliki rendemen minyak tertinggi. 

 

Penentuan suhu fermentasi   dan waktu fermentasi yang  optimum. 

Pada tahap ini yang dijadikan faktor adalah suhu fermentasi (25°C, 30°C, 35°C)  dan lama 

fermentasi ( 0 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam,  24 jam, 30 jam,  36 jam, 42 jam,  48 jam).  



Untuk menentukan perlakuan yang optimal dilakukan pengamatan terhadap rendemen 

minyak kelapa, bilangan penyabunan  (AOAC, 1995), bilangan Iod  (AOAC, 1995), Asam  

lemak Bebas  (AOAC, 1995), bilangan Peroksida  (AOAC, 1995) serta kadar pati. 

Data yang terhimpun dianalisis statistika berdasarkan metode sidik ragam, yang akan 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan terhadap hasil sidik ragam yang berbeda nyata. 

Hasil Dan Pembahasan 

Penentukan suhu fermentasi   dan waktu fermentasi yang  optimum 

Penelitian tahap ini  bertujuan  menentukan suhu fermentasi dan waktu fermentasi. Respon 

variabel yang diamati adalah:  jumlah sel S. cereviceae, rendemen minyak kelapa, angka 

penyabunan, asam lemak bekas , kadar pati, dan angka iodium. Suhu fermentasi yang 

dilakukan terdiri atas suhu 25C0 ; 30 C0  dan 35 C0 , dengan berbagai waktu fermentasi pada 

jam ke 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42 dan 48.  Hasil penelitian menunjukkan pengenceran 

terbaik pada perbandingan 1:6 b/v, kecepatan pengadukan 200 rpm dan konsentrasi inokulum 

sebesar 14%. 

 

Pengaruh Waktu Fermentasi Dan Suhu Fermentasi Terhadap Pertumbuhan Sel 
 
Pengamatan terhadap pertumbuhan sel selama proses fermentasi bubur buah kelapa dilakukan 

dengan melihat jumlah sel S. cereviceae yang ditumbuhkan dalam media cair YGA. Jumlah 

sel S. cereviceae  dihitung dengan menggunakan metoda Petroff-Hausser. Rerata hasil 

penelitian pengaruh perlakuan terhadap jumlah sel S. cereviceae (Tabel 1).  

Tabel 1. Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap rerata  jumlah sel             
S. cereviceae  

Waktu Fermentasi 
(Jam) 

Suhu Fermentasi 
25oC 30oC 35oC 

0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 

118 x 105 

132 x 105 

129 x 105 

140 x 105 

142 x 105 

155 x 105 

141 x 105 

140 x 105 

124 x 105 

118 x 105 

138 x 105 

137 x 105 

151 x 105 

163 x 105 

173 x 105 

156 x 105 

137 x 105 

125 x 105 

118 x 105 

141 x 105 

140 x 105 

163 x 105 

172 x 105 

185 x 105 

154 x 105 

141 x 105 

139 x 105 
 

Data menunjukkan adanya pertumbuhan  S. cereviceae secara bertahap setiap 6 jam 

sekali. Fase adaptasi terjadi  pada  jam ke-0  sampai jam ke-12,  baik pada suhu 25C0 , 30 C0  

maupun 35C0 . Pada fase ini S.cereviceae melakukan penyesuaian dengan  kondisi 

lingkungan disekitarnya dan belum terjadi pembelahan sel secara aktif. Hal ini disebabkan 



beberapa enzim belum disintesis. Lamanya fase adaptasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah kondisi medium, lingkungan pertumbuhan dan jumlah inokulum.  Fase 

logaritmik atau eksponensial  terjadi pada jam ke-12 hingga jam ke-30.  Pada jam tersebut  

sel akan membelah dengan cepat dan konstan,  dimana pertambahan jumlahnya mengikuti 

kurva  logaritmik.  Hal ini disebabkan karena S.cereviceae mempunyai kelebihan nutrien dan 

mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Menurut Dwidjoseputro (1998), mikroba 

mencapai nilai maksimum pada tahap pertumbuhan logaritmik.   Dari berbagai variabel suhu 

yang dilakukan,  suhu fermentasi 35C0   memperlihatkan kecepatan pertumbuhan tertinggi 

dan jumlah sel paling banyak   pada S.cereviceae.     Ini menunjukkan  bahwa suhu terbaik 

pertumbuhan kapang  pada substrat bubur buah kelapa  adalah  35C0 .  Setelah pertumbuhan 

sel tercapai pada pertumbuhan yang maksimal,  laju pertumbuhan mikroba  menurun pada 

fase pertumbuhan diperlambat diikuti fase stationer atau fase statis.  Fase statis terjadi pada 

jam ke- 30 hingga jam ke- 36 dengan suhu inkubasi 35C0 . Pada kondisi ini jumlah sel tidak 

bertambah  artinya jumlah sel yang baru sebanding dengan jumlah sel yang mati.  Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah habisnya nutrisi yang tersedia ataupun 

penimbunan racun sebagai hasil akhir metabolisme,  dan perubahan kondisi lingkungan.  Fase 

kematian atau penurunan terjadi pada jam ke-36 hingga ke-48, hal ini disebabkan karena 

keterbatasan dan persediaan nutrisi yang semakin menurun,  terjadinya akumulasi metabolit 

yang telah mencapai ambang batas dan juga pengaruh lingkungan sekitarnya saat inkubasi 

selama 48 jam,  sehingga jumlah sel yang didapat dari jam ke – 36 hingga jam ke-48 akan 

semakin menurun.  

Berdasarkan Tabel 1, jumlah sel tertinggi  sebanyak 185 x 10
5
  dihasilkan pada suhu 35 C0

, 

dengan waktu fermentasi jam ke-30 berbeda sangat nyata dibanding dengan jumlah sel pada suhu 

fermentasi  30 C0
 (173 x 10

5
)  dan 25 C0

 (155 x 10
5
 ). Hal ini memperlihatkan bahwa pada suhu 

35 C0
 dengan waktu fermentasi pada jam ke-30 merupakan suhu dan waktu fermentasi terbaik serta 

kondisi yang paling cocok bagi perkembangan dan aktivitas metabolisme dari S.cereviceae 

Pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi  terhadap rendemen minyak kelapa. 
 

Rendemen minyak kelapa merupakan perbandingan antara minyak yang dihasilkan dengan 

bubur buah kelapa. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan mandiri waktu 

fermentasi dan suhu fermentasi berpengaruh nyata (P<0,05), terhadap rendemen minyak 

kelapa yang dihasilkan, demikian pula interaksi antara waktu fermentasi dengan suhu 



fermentasi memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap arendemen minyak kelapa yang 

dihasilkan (Tabel 2). 

Tabel 2. Pengaruh  waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap rendemen (%) minyak 
kelapa                              

Waktu Fermentasi 

(Jam) 

Suhu Fermentasi 

25 C0
 30 C0

 35 C0
 

0 
0 A 

a 

0 A 

a 

0 A 

A 

6 
15,09 B 

a 

15,67 B 

a 

17,25B 

a 

12 
19,88 C 

a 

21,03 C 

a 

20,75 C 

a 

18 
24,79 D 

a 

25,00 D 

a 

29,51 D 

b 

24 
33,08 E 

a 

34,27E 

a 

35,42  F 

c 

30 
33,81 F 

a 

33,93 G 

a 

35,77 F 

c 

36 
33,92 G 

a 

33,19 G 

a 

34,02 E 

c 

42 
30,97 H 

a 

31,95 H 

a 

32,05 H 

c 

48 
31,25 I 

a 

32,06 I 

b 

31,63 I 

c 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama kearah horizontal dan huruf besar yang 
sama kearah vertikal menunjukkan berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf nyata 5% 

Berdasarkan Tabel  2, suhu fermentasi pada 25 C0 , 30 C0  dan 35 C0  pada waktu fermentasi 0 

jam sampai 30 jam tampak adanya peningkatan terhadap rendemen minyak yang dihasilkan, 

dimana  waktu fermentasi ke 30 jam rendemen minyak yang dihasilkan berturut-turut 33,81% 

; 33,93% ; 35,77% paling tinggi dan berbeda sangat nyata (P<0,05) dibanding dengan waktu 

fermentasi lain. Namun setelah waktu fermentasi 30 jam, rendemen minyak yang dihasilkan 

mengalami penurunan mulai pada waktu fermentasi ke 36 jam sampai 48 jam.  Rendemen 

minyak yang diperoleh pada rentang waktu tersebut lebih rendah dibanding waktu fermentasi 

30 jam baik pada suhu 25C0 , 30 C0  dan 35C0 .  

Berdasarkan  analisis Uji Berjarak Duncan’s  terhadap berbagai suhu  fermentasi 

memperlihatkan adanya perbedaan sangat nyata (P<0,05) terhadap rendemen minyak yang 

dihasilkan.  Rendemen minyak tertinggi dicapai pada suhu fermentasi 35 C0  sebanyak 

35,77% berbeda sangat nyata dibanding pada suhu fermentasi 25C0  dan 30 C0 . Hal ini 

menunjukkan bahwa fermentasi bubur buah buah kelapa yang dilakukan pada suhu 35C0  

merupakan kondisi yang paling cocok bagi perkembangan dan aktivitas     metabolisme dari 



S.cereviceae, serta  merupakan pertumbuhan dan perkembangan kapang yang terbaik  

sehingga penguraian substrat menjadi massa sel lebih cepat. Hal ini berdampak pada 

pembentukan rendemen minyak kelapa. Sedangkan rendemen minyak terendah diperoleh 

pada suhu fermentasi 25C0  sebanyak 33,81% pada jam ke 30.  Ini memperlihatkan bahwa 

pada suhu tersebut pertumbuhan S.cereviceae mengalami kelambatan pertumbuhannya, 

sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dan melakukan aktivitas 

metabolisme.Rendemen minyak kelapa tertinggi dihasilkan oleh S.cereviceae sebanyak 

35,77% pada waktu fermentasi 30 jam. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan 

perkembangan S.cereviceae merupakan   potensi penghasil enzim protease dan enzim 

amilase. 

Pengaruh Waktu Fermentasi Dan Suhu Fermentasi Terhadap Kadar Pati 

Penentuan kadar pati selama proses fermentasi bertujuan untuk mengetahui kandungan pati 

yang digunakan sebagai sumber energi bagi pertumbuhan S.cereviceae. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa perlakuan mandiri waktu fermentasi dan suhu fermentasi memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar pati, demikian pula interaksi antara waktu fermentasi 

dan suhu fermentasi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar pati yang digunakan (Tabel 

3). 

Tabel 3. Pengaruh  waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap kadar pati minyak kelapa                             

Waktu Fermentasi 

(Jam) 

Suhu Fermentasi 

25 C0
 30 C0

 35 C0
 

0 
6,0244 a 

A 

6,0244a 

A 

6,0244a 

A 

6 
5, 8637a 

A 

5,8138a 

A 

5,7589a 

A 

12 
5,3042a 

B 

5,2125a 

B 

5,2026a 

B 

18 
5,8171a 

A 

4,7955b 

B 

      4,7215b 

B 

24 
4,6270a 

B 

4,6184a 

B 

4,6101a 

B 

30 
4,6017a 

B 

4,6080a 

B 

4,5985a 

B 

36 
        4,5940a 

B 

4,5838a 

B 

4,5852a 

B 

42 
4,5914a 

B 

4,5788a 

B 

4,5725a 

B 

48 
4,5813a 

B 

4,5417a 

B 

4,5461a 

B 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama kearah horizontal dan huruf besar yang 
sama kearah vertikal menunjukkan berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf nyata 5% 



Pengaruh Waktu Fermentasi Dan Suhu Fermentasi Terhadap Asam Lemak Bebas 

Asam lemak bebas adalah asam lemak yang sudah terlepas dari trigliserida karena proses 

hidrolisis.   Hidrolisis sangat mudah terjadi pada minyak dengan asam lemak rendah  (lebih 

kecil dari C14)  seperti pada minyak kelapa.  Asam-asam lemak ini  biasanya mengandung 

sejumlah atom karbon  genap disintesis dari dua unit karbon dan merupakan derivat  dengan 

rantai lurus, rantai jenuh     atau rantai tidak jenuh (Winarno, 1997). Dalam reaksi hidrolisis 

minyak akan dirubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol.   Hasil akhir pada reaksi 

tersebut adalah ketengikkan hidrolisa yang menghasilkan  bau tengik pada minyak.Hasil 

penelitian kadar asam lemak bebas  dalam minyak kelapa menunjukkan hasil yang bervariasi 

pada setiap perlakuan,  tetapi kadar yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan masih 

dibawah batas maksimum menurut nilai yang ditetapkan oleh  SNI.  Berdasarkan analisis 

sidik ragam (Tabel 4) menunjukkan bahwa perlakuan mandiri  waktu fermentasi dan suhu 

fermentasi,  serta interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05)  

terhadap  kadar asam lemak bebas. 

 

Tabel 4. Pengaruh  Waktu Fermentasi Dan Suhu Fermentasi Terhadap Kadar Asam Lemak 
Bebas Minyak Kelapa 

Waktu Fermentasi 

(Jam) 

Suhu Fermentasi 

25 C0
 30 C0

 35 C0
 

0 0,00a 0,00a 0,00a 

6 0,04a 0,04a 0,05a 

12 0,05a 0,04a 0,05a 

18 0,09a 0,09a 0,09a 

24 0,09a 0,09a 0,09a 

30 0,11a 0,11a 0,09a 

36 0,11a 0,11a 0,13a 

42 0,14a 0,13a 0,17a 

48 0,14a 0,18a 0,17a 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama ke ke arah vertikal menunjukkan 

tidak berbeda nyata menurut uji Duncan’s pada taraf nyata 5% 

 



  

Hasil analisis menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata (P<0,05) pada interaksi 

antara waktu dan suhu fermentasi terhadap asam lemak bebas yang dihasilkan.Semakin lama 

waktu yang diperlukan untuk melakukan fermentasi bubur  buah kelapa pada S. cereviceae,   

kadar asam lemak bebas yang dihasilkan semakin meningkat.  Terjadinya peningkatan ini 

diduga akibat meningkatnya proses hidrolisis minyak menjadi asam lemak bebas dan gliserol 

sejalan dengan bertambahnya lamanya waktu fermentasi. Sedangkan pertumbuhan S. 

cereviceae   dengan enzim lipase yang dihasilkan. Enzim lipase inilah yang diperkirakan 

berperan mengkatalisis peristiwa hidrolisis lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. 

Hidrolisa lemak oleh mikroba dapat berlangsung dalam suasana aerobik maupun anaerob.,  

mikroba mampu mendekomposisi gliserida menjadi gliserol dan asam lemak, dan 

menghasilkan kurang lebih persenyawaan yang termasuk dalam gologan senyawa  aldehid,  

asam organik dan senyawa  alifatik lainnya. Mikroba juga dapat memecah rantai asam lemak 

bebas menjadi senyawa-senyawa dengan berat molekul lebih rendah dan selanjutnya 

dioksidasi menjadi gas karbon dioksida dan air (Ketaren, 2008). 

Pengaruh Waktu Fermentasi Dan Suhu Fermentasi Terhadap Bilangan  Iod 

Bilangan iod dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusun dari 

minyak.  Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa seluruh perlakuan baik 

perlakuan mandiri maupun interaksinya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05)  

terhadap  angka iodium (Tabel 5). Hal ini menunjukan  trigliserida pada setiap perlakuan 

tersusun dari jenis asam lemak  yang  sama dan   dalam jumlah yang hampir tidak berbeda 

. 

Tabel 5. Pengaruh  waktu fermentasi dan suhu fermentasi terhadap bilangan iodium minyak 
kelapa                              

Waktu Fermentasi 

(Jam) 

Suhu Fermentasi 

25 C0
 30 C0

 35 C0
 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

7,7a 

7,9a 

7,8a 

7,9a 

7,7a 

7,8a 

7,9a 

7,9a 

7,9a 

7,7a 

7,9a 

8,0a 

8,1a 

7,9a 

7,9a 

7,8a 

7,9a 

7,9a 

7,7a 

7,8a 

7,8a 

7,9a 

7,8a 

7,8a 

7,9a 

8,0a 

8,1a 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama ke ke arah vertikal menunjukkan 

tidak berbeda nyata menurut uji Duncan’s pada taraf nyata 5% 



 

Berdasarkan Tabel 5, rata-rata bilangan iodium hasil pengaruh waktu fermentasi dan suhu 

fermentasi  menunjukkan nilai yang sesuai  dengan yang  ditetapkan oleh SNI  yaitu 7.5-10.5.  

Ketaren (2008), menyatakan bahwa angka iodium yang rendah menunjukan tidak banyaknya 

minyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iod 

dan membentuk senyawa yang jenuh atau ikatan tidak jenuh yang terdapat dalam minyak.   

Banyaknya iod yang diikat menunjukan banyaknya ikatan rangkap.  Dengan adanya ikatan 

rangkap, maka titik cair rantai C asam lemak yang sama akan turun. 

 

Pengaruh Waktu Fermentasi Dan Suhu Fermentasi  Terhadap Angka Penyabunan 

 Besar kecilnya angka penyabunan yang dihasilkan menunjukan panjang pendeknya 

rantai karbon asam lemak,  selain itu dapat menunjukan berat molekul lemak yang terdapat 

pada bahan. Semakin banyak asam lemak berantai pendek (berat molekul rendah) yang 

dibebaskan,  maka semakin besar kalium berikatan dengan gugus karboksil asam lemak 

sehingga angka penyabunan tinggi. Tetapi jika yang dibebaskan adalah asam lemak yang 

berantai panjang (berat molekul tinggi), maka angka penyabunan yang diperoleh rendah. 

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukan bahwa seluruh perlakuan baik perlakuan 

mandiri maupun interaksinya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05)  terhadap  

angka penyabunan (Tabel 6). Data memperlihatkan bahwa rata-rata angka penyabunan  yang 

dihasilkan hampir sama.  Dimana hasil yang diperoleh memenuhi syarat mutu minyak kelapa 

yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia yaitu (255 – 265) mg KOH/gr contoh. 

Tabel 6.  Rata –rata hasil pengaruh waktu fermentasi dan suhu fermentasi  terhadap angka 
penyabunan.                            

Waktu Fermentasi 

(Jam) 

Suhu Fermentasi 

25 C0
 30 C0

 35 C0
 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

259,98 

259,59 

260,46 

260,56 

260,46 

260,39 

259,65 

259,74 

259,39 

259,98 

259,61 

259,64 

260,97 

259,47 

260,98 

258,46 

257,46 

261,36 

259,98 

262,98 

262,58 

259,64 

259,46 

260,64 

260,58 

258,55 

260,48 

Keterangan : Angka-angka yang ditandai huruf kecil yang sama ke ke arah vertikal menunjukkan 

tidak berbeda nyata menurut uji Duncan’s pada taraf nyata 5% 



Menurut Jacob (1992), angka penyabunan dapat berubah (menurun) bila pada proses 

hidrolisa gliserida hasilnya berupa asam lemak rantai pendek kemudian menguap akibat 

pemanasan.  Sisa yang tertinggal adalah asam lemak berantai panjang,  akibatnya bilangan 

penyabunan akan semakin menurun.  Pada penelitian peroleh minyak dari bubur buah kelapa  

cara fermentasi  sama sekali tidak menggunakan pemanasan , sehingga  terjadinya penguapan 

asam lemak bebas rantai pendek tidak terjadi. 

Kesimpulan 

Dari keseluruhan perlakuan, suhu fermentasi optimum bagi pertumbuhan S. cereviceae 

adalah 35oC dengan waktu fermentasi 30 jam dengan jumlah sel pada konsentrasi inokulum 

14% dan kecepatan pengadukan 200 rpm menghasilkan rendemen paling tinggi sebesar 

35,77%. Perlakuan waktu suhu fermentasi dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap rendemen minyak kelapa dan kadar pati, tetapi tidak berpengaruh terhadap 

angka penyabunan, kadar asam lemak bebas (FFA), bilangan iodium. 
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