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ABSTRAK 

 

Biji Terminalia catappa L atau ketapang merupakan salah satu sumber 

minyak nabati di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil minyak biji 

ketapang dengan proses ekstraksi dan mengetahui kualitas minyak biji ketapang 

berdasarkan sifat fisika dan kimia. 

Minyak diekstraksi dengan heksana menggunakan alat ekstraktor 

berpengaduk sesuai dengan variasi waktu ekstraksi dan kecepatan putaran yang 

telah  ditentukan. Perbandingan berat biji dan volume pelarut adalah 1:18.  

Hasil terbaik dari penelitian ini yaitu pada kondisi 250 rpm selama 5 jam 

diperoleh minyak sebanyak 47,78%. Analisa bilangan asam diperoleh nilai 4,03 

mgKOH/gram lebih rendah dibandingkan minyak zaitun. Yang menunjukkan 

bahwa asam lemak bebasnya juga rendah yaitu 2,16%. Bilangan penyabunannya 

72,8 mgKOH/gram lebih rendah daripada minyak lainnya dan bilangan iodium 

sebesar 74,87. 

Dapat disimpulkan bahwa minyak biji ketapang tidak dapat dijadikan 

alternatif pengganti minyak goreng karena memiliki bilangan iod yang tinggi. 

Namun minyak biji ketapang berpeluang dijadikan sebagai  alternatif sumber 

minyak nabati yang dapat digunakan pada bidang – bidang lainnya karena 

memiliki bilangan asam dan bilangan penyabunan yang rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Ketapang (Terminalia catappa) merupakan tumbuhan asli Asia 

Tenggara dan umum ditemukan di wilayah Indonesia.  Ketapang tumbuh 

alami pada pantai berpasir atau berbatu. Toleran terhadap tanah masin dan 

tahan terhadap percikan air laut; sangat tahan terhadap angin dan menyukai 

sinar matahari penuh atau naungan sedang. Mampu bertahan pada daerah-

daerah tropis atau daerah dekat tropis. Di Indonesia, tumbuhan ini banyak 

tumbuh dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. 

Di lingkungan sekitar kampus Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jatim Surabaya, pohon ini banyak tumbuh di tepi jalan dan hanya 

dimanfaatkan sebagai pohon peneduh. Biji ketapangnya sendiri banyak 

berjatuhan dan tidak dimanfaatkan. 

Biji ketapang mengandung gizi yang cukup tinggi dan kandungan 

minyaknya banyak mengandung asam - asam lemak yang berguna bagi 

manusia. Penelitian sebelumnya terhadap minyak biji ketapang menghasilkan 

bahwa kandungan metil ester asam lemak dalam biji ketapang berdasarkan 

analisis KG-SM (Kromatografi Gas-Spektofotometri) adalah metil palmitat 

(35,63%), metil oleat (33,49%), metil linoleat (24,49%), dan metil stearat 

(4,66%). Kandungan asam palmitat dalam bentuk ester yang tinggi mirip 

dengan kandungan asam palmitat pada minyak kelapa sawit dan minyak 
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wijen, sehingga biji ketapang berpeluang digunakan sebagai sumber minyak 

nabati.  

Selain sebagai alternatif pengganti minyak nabati, saat ini juga sedang 

diteliti potensi minyak biji ketapang sebagai bahan baku alternatif untuk 

dijadikan biodiesel. 

(Sumber:http://www.farmasi.ugm.ac.id/analisis-biji-ketapang-terminalia-

catappa-l.2008) 

 

1. 2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah pengambilan minyak biji ketapang 

dengan proses ekstraksi dan mengetahui kualitas minyak biji ketapang 

berdasarkan sifat fisika dan kimia. 

 

1. 3 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan nilai guna dan nilai tambah secara ekonomi dari biji 

ketapang dengan memprosesnya menjadi minyak biji ketapang. 

2. Mendapatkan bahan baku alternatif sumber minyak nabati yang 

kandungan asam – asam lemaknya berguna bagi manusia. 
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