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INTISARI 

 

Ores adalah batuan/rock yang mengandung berbagai mineral. Bisa terdiri dari satu 

atau lebih mineral . Logam-logam yang terdapat dalam batuan dapat berupa logam murni atau 

suatu senyawa dan campuran dengan logam lain yang disebut  amalgam. Proses Pengambilan 

logam  ini dilakukan dengan proses ekstraksi padat cair menggunakan pelarut asam nitrat. 

Penelitian ini untuk mempelajari perolehan tembaga dengan proses ekstraksi dalam 

batuan mineral, melalui variable kecepatan pengadukan, dan konsentrasi nitrat serta 

mendapatkan kondisi yang terbaik dalam proses tersebut. 

Batuan mineral yang telah dihaluskan lolos 200 mesh ditimbang seberat 100 gram. 

Dilakukan pencucian untuk menghilangkan kotoran, dan retorting untuk menghilangkan 

senyawa kimia yang terikat dalam logam.Setelah itu batuan di ekstraksi menggunakan asam 

nitrat sebagai pelarut dengan variable kosentrasi asam nitrat dan kecepatan pengadukkan. 

Dari proses tersebut didapat larutan dan endapan. Selanjutnya endapan kita pisahkan dari 

larutannya.Berikut pada larutan kita masukkan logam besi (Fe) sebagai pengendap. Endapan 

yang dihasilkan dicuci beberapa kali dengan air bersih yang terakhir dicuci dengan air 

aquades.Kemudian kita lakukan proses retorting pada suhu 800 oC dan proses terakhir adalah 

kita lebur dengan furnace pada suhu 1070 oC selanjutnya kita timbang tembaga yang didapat. 

Dari hasil analisa diperoleh hasil terbaik pada kosentrasi asam nitrat 10N dan 

kecepatan pengadukkan 200rpm dengan hasil sebanyak 36,989 ppm.  

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Teknik Kimia UPN “Veteran” JATIM 
   

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

  Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan tumbuhan kelapa. Sejak bertahun 

– tahun kelapa banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ibu rumah tangga 

membuatnya menjadi santan untuk bahan memasak. Saat ini, pemanfaatan kelapa lebih 

berkembang. Salah satunya dengan membuatnya menjadi minyak kelapa murni (Virgin 

coconut oil/ VCO). 

  Virgin coconut oil (VCO) adalah minyak yang dihasilkan dari buah kelapa segar. 

Berbeda dengan minyak kelapa biasa, virgin coconut oil (VCO) dihasilkan tidak melalui 

penambahan kimia atau proses yang menggunakan panas tinggi. Virgin coconut oil (VCO) 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh, hal ini disebabkan Virgin Coconut Oil (VCO) mengandung 

banyak asam lemak rantai menengah (Medium Chain Fatty Acid/ MCFA) 

(http://health.kompas.com). MCFA yang paling banyak terkandung dalam Virgin Coconut Oil 

adalah asam laurat (Lauric Acid). Sifat MCFA yang mudah diserap akan meningkatkan 

metabolisme tubuh. Penambahan energi yang dihasilkan oleh metabolisme ini menghasilkan 

efek stimulasi dalam seluruh tubuh manusia sehingga meningkatkan tingkat energi  yang 

dihasilkan.  

Virgin Coconut Oil (VCO) juga memiliki sejumlah sifat fisik yang 

menguntungkan. Diantaranya, memiliki kestabilan secara kimia, bisa disimpan dalam jangka 
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panjang dan tidak cepat tengik, serta tahan terhadap panas. Komponen utama dari Virgin 

Coconut Oil (VCO) adalah asam lemak jenuh dan memiliki ikatan ganda dalam jumlah kecil, 

Virgin Coconut Oil (VCO) relativ tahan terhadap panas, cahaya dan oksigen . Kandungan 

paling besar dalam minyak kelapa adalah asam laurat. 

VCO berperan membantu mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes dan 

penyakir degenerative lainnya, memperbaikki pencernaan, meningkatkat sistem kekebalan 

tubuh, mencegah infeksi virus (HIV) dan SARS. (www.VirginNatural.com). VCO dapat 

mengobati penyakit leukimia atau AIDS (Acquired Immunodeficiency Sindrome) dan HIV 

(Human Immunodeficiency Virus). (www.ajangkita.com).  Selain itu juga ada yang 

menyatakan bahwa : VCO sembuhkan Osteoartritis. (www.Trubus.com).  

Virgin Coconut Oil (VCO) hasil produksi secara  centrifugasi masih mengandung 

banyak kadar air dan kadar protein. Oleh karena itu tingkat kemurnian dan kualitasnya masih 

rendah. Dengan berkembangya teknologi membran pada saat ini memberikan alternative 

untuk memurnikan atau meningkatkan kualitas Virgin Coconut Oil (VCO). 

Didalam Virgin Coconut Oil (VCO) masih mengandung protein yang tidak 

menggumpal. Oleh karena itu penelitian ini praktikan mencoba melakukan proses pemisahan 

protein dengan menggunakan teknologi membrane. Teknik pemisahan dengan menggunakan 

membran sisntesis menjadi salah atu alternatif pemisahan protein yang terkandung dalam 

VCO. 

Teknologi membrane sudah banyak digunakan dalam proses pengambilan minyak 

dari berbagai tumbuhan seperti kacang tanah dan bunga matahari (R Subramanian, 1999). 

Teknologi ini mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan – keuntungan 
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dalam proses pemisahan dengan menggunakan membrane antara lain, pemisahan dilakukan 

pada suhu kamar tanpa perubahan fase, sehingga penghematan energy bila dibandingkan 

dengan proses distilasi. Pada pemisahan tidak terdapat akumulasi produk didalam membrane. 

Pada pemisahan dapat dilakukan  tanpa penambahan bahan aditif kima seperti pemurnian air 

dengan pengendapan atau sedimentasi, sehingga kualitas produk tetap terjaga dan limbah 

tidak banyak mengandung polutan. Dalam proses ini dilakukan secara tertutup sehingga 

terjaga kesterilannya (Google, 2005). Kerugian dari teknologi membrane adalah biaya 

operasi mahal. Selain itu terjadi foulingatau kotoran membran, yaitu perubahan yang bersifat 

irreversibel yang disebabkan oleh interaksi secara fisik dan kimiawi antara membrane dan 

partikel yang terdapat dalam proses pemisahan. 

Salah satu metode yang digunakan dalam proses pemisahan dengan menggunakan 

teknologi membrane dalah ultrafiltrasi. Teknologi membrane ultrafiltrasi ini merupakan salah 

satu penerapan yang dapat digunakan untuk memisahkan protein dengan minyak berdasarkan 

ukuran partikel dengan driving force perbedaan tekanan. 

 

I.2 Tujuan Penelitian  

  Penelitian peningkatan kualitas Virgin Coconut Oil (VCO) dengan teknologi 

membran ultrafiltrasi ini bertujuan untuk menghasilkan produk VCO yang berkualitas tinggi 

yaitu VCO yang memiliki kadar protein dan kadar air yang rendah dengan proses pemisahan 

dengan menggunakan teknologi membran ultrafiltrasi. 
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I.3 Manfaat Penelitian  

I.3.1 Manfaat Umum 

 Penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan teknologi membran ultrafiltrasi 

dengan menggunakan selulosa nitrat untuk memisahkan protein dengan VCO. 

I.3.2 Manfaat Khusus 

 1. Menaikkan tingkat kualitas Virgin Coconut Oil 

 2. Menaikkan nilai tambah fungsional dari kelapa 

 3. Menaikkan nilai ekonomis Virgin Coconut Oil dari pada minyak kelapa biasa 
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