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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1.Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pascapanen (TPP) 

UIN SUSKA Riau dan Uji Analisis Kimia dilakukan di Laboratorium Kimia 

Politeknik Kampar pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2016. 

 

3.2.Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua yaitu peralatan untuk pembuatan minyak kelapa dan peralatan untuk analisis 

kimia minyak kelapa. Peralatan pembuatan minyak kelapa antara lain adalah 

parutan kelapa, ragi tape (Saccharomyces sp), saringan santan, wadah plastik, 

selang plastik kecil, kompor, dan wajan (penggorengan).  

Peralatan analisis kimianya antara lain perangkat buret, stieler desikator, 

penangas air, bulb, kaca arloji, neraca analitik, oven, peralatan gelas seperti 

Erlenmeyer, gelas piala, labu ukur, dan pipet volume. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah buah kelapa tua, ragi tape, kloroform, asam asetat, 

etanol, kalium iodida jenuh, indikator fenolfatilin, larutan kanji, natriumthiosulfat, 

KOH, asam oksalat dan akuades. 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

 Rancangan yang digunakan untuk meneliti pengaruh pembuatan minyak 

kelapa dan penyimpanan minyak kelapa untuk mengetahui mutu minyak kelapa 
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setelah disimpan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial mempunyai 

dua faktor yaitu, faktor pertama pembuatan minyak kelapa tradisional (T1) dan 

fermentasi (T2) dan faktor kedua adalah penyimpanan minyak kelapa selama 0 

jam (P0), 48 jam (P1) dan 96 jam (P2) serta ulangan disetiap perlakuan sebanyak 

4 kali ulangan. 

1. Faktor pertama : pembuatan minyak kelapa tradisional (T1) dan Fermentasi 

(T2) 

2. Faktor kedua   : penyimpanan minyak kelapa selama 0 jam (P0), 48 jam (P1) 

dan 96 jam (P2). 

Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan  

Lama Penyimpanan 

(jam) 

Jenis Pembuatan 

 Tradisional (T1) Fermentasi (T2) 

0 Jam (P0) P0 T1 U1 P0 T2 U1 

 P0 T1 U2 P0 T2 U2 

 P0 T1 U2 P0 T2 U3 

 P0 T1 U2 P0 T2 U4 

48 Jam (P1) P1 T1 U1 P1 T2 U1 

 P1 T1 U2 P1 T2 U2 

 P1 T1 U3 P1 T2 U3 

 P1 T1 U4 P1 T2 U4 

96 Jam (P2) P2 T1 U1 P2 T2 U1 

 P2 T1 U2 P2 T2 U2 

 P2 T1 U3 P2 T2 U3 

 P2 T1 U4 P2 T2 U4 
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3.3.2. Prosedur Penelitian 

Kelapa typical (umur ±12 Bulan) 

 

Pemarutan daging kelapa 

 

Penambahan air 32
O
C (400 ml + 300 ml + 300 ml) 

 

Pemerasan hasil parutan daging kelapa 

Tradisional  

Santan  

fermentasi 

Pemisahan air 

(60 menit) 

    

 

+ ragi tape 4.5 gr 

 

Proses fermentasi 24 jam 

                                                                                Proses pemanasan santan  

 Pengambilan minyak kelapa                                      (3-5 jam suhu ≥ 100
O
C) 

 

 

                         Penyimpanan minyak fermentasi dan tradisional 

                                              (0 jam, 48 jam, 96 jam) 

 

Parameter Pengamatan 

(Kadar Air, Asam Lemak Bebas, Angka Peroksida, Kadar Kotoran) 

 

Analisis data 
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 Prosedur Pembuatan Minyak Kelapa  

1. Pembuatan minyak kelapa tradisional 

Sebanyak 1 kg kelapa parut ditambahkan dengan 1000 ml air hangat 32
O
C. 

Penambahan air hangat dilakukan bertahap sebanyak 3 kali yaitu 400 ml, 300 

ml dan 300 ml. setelah dilakukan penambahan air hangat kelapa diperas 

hingga diperoleh santan maka stelah santan diperoleh masukkan dalam wadah 

kemudian didihkan dengan suhu ≥100
O
C dengan waktu 3-5 jam sampai 

terbentuk lapisan minyak dipermukaan setelah minyak yang diperoleh 

dimasukan kedalam botol dan tutup. 

2. Pembuatan minyak kelapa fermentasi 

Sebanyak 1 kg kelapa parut ditambahkan 1000 ml air hangat 32
O
C. 

Penambahan air hangat dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali yaitu 

400 ml, 300 ml dan 300 ml. Setelah penambahan air hangat kelapa diperas 

sehingga mengeluarkan santan maka santan yang diperoleh ditempatkan 

dalam wadah yang bagian bawahnya diberi selang untuk mengeluarkan air 

setelah krim santan dan air terpisah (sekitar 60 menit) air dikeluarkan 

diselang kecil yang terdapat dibagian bawah wadah maka krim santan hasil 

pemisahan yang diperoleh kemudian ditambahkan ragi tape (Saccharomyces 

sp) masukan ragi tape tersebut kedalam krim santan secara baik tanpa 

terkontaminasi sebanyak 4,5 gram dan didiamkan selama 24 jam dalam 

kondisi tertutup rapat dalam suhu ruang, setelah proses fermentasi 

berlangsung, ambil minyak yang sudah terbentuk menggunakan sendok 

cekung secara hati-hati. 
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 Prosedur penyimpanan sampel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Parameter Pengamatan 

1. Penentuan Kadar Air (SNI 7381 – 2008. Minyak Kelapa) 

 Prinsip 

Kehilangan pada bobot pemanasan 105
O
C dianggap sebagai kadar air yang 

terdapat dalam contoh. 

 Cara kerja  

Panaskan cawan porselin tanpa sampel dalam oven pada suhu 105
O
C 

selama 1 jam setelah itu ambil cawan porselin kosong yang telah 

dipanaskan dalam oven lalu dinginkan dalam desikastor selama 15 menit 

kemudian timbang cawan kosong yang dipanaskan tersebut dan catat 

Masukan minyak kelapa 

tradisional kedalam botol yang 

bersih yang tertutup 

Masukan minyak kelapa 

fermentasi kedalam Botol bersih 

yang tertutup 

Masukan minyak fermentasi dan tradisional kedalam 

ruangan penyimpanan yang telah diatur suhu ruangannya 

mencapai 32
O
C 

Susun minyak fermentasi dan tradisional secara teratur 

didalam ruangan penyimpanan sampai waktu analisis 

yakni 0 jam, 48 jam dan 96 jam penyimpanan 
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beratnya, lalu masukan sampel minyak keadalam cawan yang telah 

dipanaskan tersebut dan dicatat bobot sampai 5 gram masukkan kedalam 

oven kembali dengan suhu 105
O
C selama 2 jam, setelah 2 jam ambil 

cawan porselin yang berisikan sampel tersebut yang telah dipanaskan lalu 

masukan kedalam desikator selama 30 menit dan lakukan penimbangan 

kembali dan catat bobotnya pekerjaan seperti ini dilakukan 3 kali sampai 

berat konstan. 

 Perhitungan  

Kadar air = (berat sampel + cawan) – (berat sampel + cawan setelah dioven)X100 

(berat sampel + cawan) - (cawan kososng) 

 

2. Angka Peroksida (SNI 7381 – 2008. Minyak Kelapa) 

 Pereaksi  

Kloroform pro analis, asam asetat glasial pro analis, pembuatan larutan 

standar natrium tio sulfat 1 N dengan cara timbang 2,46 gram natrium tio 

sulfat larutkan dalam labu ukur 10 ml. Pembuatan larutan natrium tio 

sulfat 0,1 N dengan cara mengencerkan natrium tio sulfat 1 N dalam labu 

takar 100 ml, pembuatan larutan natrium tio sulfat 0,02 N dengan cara 

ambil natrium tio sulfat 0,1 N dengan mengencerkan natrium tio sulfat 0,1 

N kedalam labu takar 250 ml, didihkan air suling CO2 selama 20 menit 

kemudian dinginkan kedalam sebuah wadah yang dilengkapi dengan alat 

proteksi CO2 yang berupa tabung penyerap yang mengandung campuran 

NAOH gunakan larutan kanji 0,5% sebagai indikator, ambil 50 ml 

indikator kanji lalu masukan kedalam labu takar 100 ml kemudian 

tambahkan air suling sampai tanda tera. 
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 Cara kerja 

Ditimbang VCO dalam Erlenmeyer 300 ml sebanyak 3-5 gram kemudian 

tambahkan 10 ml kloroform dan larutkan contoh VCO dengan cara 

menggoyangkan Erlenmeyer dengan kuat, tambahkan 15 ml asam asetat 

glasial dan 1 ml larutan kalium iodida jenuh segera tutup Erlenmeyer 

tersebutdan kocok kira-kira 5 menit kemudian masukan ketempat gelap 

pada suhu 15
O
C-25

O
C setelah selesai disimpan tambahkan 75 ml air suling 

dan kocok dengan kuat dan lakukan titrasi dengan larutan standar natrium 

tio sulfat 0.02 N dengan larutan kanji sebagai indikator, lakukan penetapan 

blanko serta lakukan penetapan duplo baru dihitung bilang peroksida 

dengan contoh. 

 Perhitungan  

Bilangan peroksida dapat dinyatakan dalam miligram ekivalen dan 

oksigen aktif per kg. Dihitung sampai dua desimal contoh dengan 

menggunakan rumus. 

 Bilangan peroksida (mg/kg) = (V1 - VO) X N X1000 

       M 

 Keterangan: 

Vo = Adalah volume dari larutan natrium tiosulfat untuk penitraan  

blanko (ml). 

V1 = Adalah volume dari larutan natrium tiosulfat untuk penitraan 

contoh (ml). 

N = Adalah normalitas larutan standar natrium tiosulfat yang 

digunakan. 

M = Adalah berat contoh (g). 
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3. Penentuan Asam Lemak Bebas (SNI 7381 – 2008. Minyak Kelapa) 

 Pereaksi  

Dimasukan Alkohol 95 % sebanyak yang diperlukan kedalam Erlenmeyer, 

tetesi dengan beberapa tetes indikator fenolftalein kemudian dititrasi 

dengan larutan standar KOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah muda 

kemudian larutkan 0,5 g fenolftalein dalam 100 ml etanol 95%. 

 Cara kerja 

Ditimbang dengan teliti sampel VCO sebanyak 5 gram kedalam 

Erlenmeyer 250 ml kemudian tambahkan 50 ml etanol 95% netral, 

tambahkan 3-5 tetes indikator PP  dan titrasi dengan larutan standar KOH 

0,1 N hingga warna merah muda tetap (tidak berubah selama 15 detik) 

baru dilakukan penghitungan bilangan asam lemak bebas dengan rumus. 

 Perhitungan  

ALB % = 25,6 X V KOH X N 

W 

Keterangan : 

V = Volume titrasi KOH (ml) 

N = Normalitas KOH (N) 

W = Berat sampel (g) 

 

4. Kadar Kotoran Minyak (Arnest, 2011) 

Analisis atau pengujian kadar kotoran minyak kelapa yang telah diproses 

secara fermentasi maupun tradisional dilakukan. Dalam prosedur kerjanya sampel 

ditimbang dengan menimbang sampel seberat 15 g, menimbang berat kertas 

saring sebelum penyaringan. Setelah itu minyak kelapa disaring dengan kertas 
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saring. Berat kertas saring setelah penyaringan dicatat untuk menghitung kadar 

kotoran dengan menggunakan rumus : 

Kadar Kotoran (%) = 
(     )      

 
 

Keterangan : 

 W1  = Berat kertas saring sebelum penyaringan (g) 

 W2  = Berat kertas saring setelah penyaringan (g) 

 W  = Berat sempel  (g) 

 

 

3.4.Analisis Data 

Data yang didapatkan diolah menggunakan program SAS ver 9.1 secara 

Anova dengan taraf 5%, (jika ada yang berbeda nyata maka akan dilanjutkan 

dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test)). 

Tabel 3.2. Sidik ragam  

Sumber  Derajat Jumlah Kuadrat 

F-Hitung 
F-TABEL 

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 

(SK) (DB) (JK) (KT) 5% 

T T-1 JKT JKT/DB JKT/JKG 

 P P-1 JKP JKP/DB JKP/JKG 

 TxP TxP-1 JK(txp) JK(txp)/DB JK(txp)/JKG 

 Galat 

 

JKG JKG/DB 

  Total 

   

    

KK(Koefisien Keragaman): % 

Perhitungan: 

FK   : (Grand Total)
2
 / jumlah pengamatan 

JK(T)   : ∑ Y
2
ijk-FK 

JK(P)   : [(total perlakuan)
2
 / r]-FK 

JKG   : JK(T)-JK(P) 

JK(A)   : [(ai)
2
 /rb]-FK 

JK(B)   : [(bi)
2
 / ra]-FK 
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JK(AB)  : JKP-JK(A)-JK(B) 

KT(A)  : JK(A) / (a-1) 

KT(B)  : JK(B) / (b-1) 

KT(AB)JK(AB) / [ (A-1)(B-1)] 

KTG  : JKG / AB (R-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 


