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INTISARI 

 

CENDANA NINGSIH, SRI WAHYUNI, 2006, LAPORAN 
TUGAS AKHIR, “ EKSTRAKSI MINYAK BIJI KARET “ 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK KIMIA, 
FAKULTAS TEKNIK, UNS, SURAKARTA 
 

 Biji karet merupakan hasil dari perkebunan karet selain hasil utamanya 

yaitu getah karet ( lateks ). Sebagian biji digunakan untuk pembibitan. Biji karet 

mengandung minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai minyak pangan (edible 

fat). Berdasarkan kandungan minyak tersebut, maka diperlukan usaha untuk 

mengambil minyak dari biji karet.  

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini untuk mengambil minyak biji 

karet, mempelajari pengaruh waktu ekstraksi terhadap banyaknya minyak yang 

dapat terekstrak secara batch, mempelajari pengaruh rasio berat biji - volume 

pelarut terhadap rendemen secara batch, dan mempelajari pengaruh jumlah proses 

batch dalam pengambilan minyak biji karet terhadap rendemen.  

Biji karet yang diekstraksi berukuran ( 0,5 X 0,5 X 0,3 ) cm dan (0,4 X 0,4 

X 0,3 ) cm. Pelarut yang digunakan adalah n-Heksan. Proses pengambilan minyak 

biji karet ini dilakukan dengan ekstraksi soxhlet pada suhu operasi 69oC dan 

ekstraksi secara batch. Ekstraksi secara batch dijalankan dalam wadah plastik 

berbentuk silinder  yang dilengkapi pengaduk dan baffle, serta dijalankan pada 

suhu kamar. Kecepatan putar pengaduk yang digunakan adalah 200 rpm. Setelah 

ekstraksi selesai dilanjutkan dengan proses destilasi untuk memisahkan minyak 

biji karet dari pelarut n-Heksan.  

Dari percobaan yang dilakukan, diperoleh kadar minyak yang dihasilkan 

dari ekstraksi soxhlet adalah 3,68% (% berat), dari ekstraksi secara batch 

diperoleh waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan minyak yang 

setimbang untuk berat biji karet 500 gram adalah 80 menit dan untuk berat 750 

gram adalah 120 menit, jumlah proses batch untuk mengambil minyak dari 500 

gram biji karet adalah 9 kali proses batch dengan berat total  minyak 43,21 gram 

dan kadar minyak yang diperoleh adalah 8,642%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Tanaman karet dikenal pertama kali di Amerika Selatan  pada abad ke-18. 

Sedangkan di Indonesia, karet pertama kali ditanam di Sumatra pada tahun 

1903 dan di Jawa pertama kali ditanam di daerah Garut pada tahun 1906. 

Karet yang ada di Indonesia umumnya jenis Havea brasiliensis (Yusuf dan 

Sulaiman,1982). 

Luas areal tanam di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 2,3 juta Ha. 

Perkebunan karet di Indonesia sekitar 84,5 % dimiliki oleh rakyat, 8,4 % milik 

swasta, dan 7,1 % dimiliki oleh negara (Setiawan dan Angsono, 2005). 

Hasil utama perkebunan karet adalah getah karet (lateks). Selain itu, pohon 

karet juga menghasilkan biji karet dimana sebagian biji digunakan untuk 

pembibitan (± 1/3 biji hasil perkebunan) dan sisanya sampai saat ini hanya 

dibuang saja. 

Biji karet berisi minyak jenis minyak mengering. Minyak jenis ini dapat 

digunakan sebagai minyak pangan (edible fat). Kandungan minyak biji karet 

cukup besar yaitu sekitar 40 – 50% berat. Minyak biji karet mengandung asam 

– asam lemak antara lain asam palmitat, asam stearat, asam arachidat, asam 

oleat, asam linoleat, dan asam linolenat (Swern,1964). Kandungan asam – 

asam lemak biji karet hampir sama dengan kandungan asam – asam lemak 

kacang tanah. Asam – asam tersebut bermanfaat bagi kesehatan manusia, 

misalnya asam linoleat (omega 6) berperan penting dalam pertumbuhan 

jaringan otak.  

Melihat begitu bermanfaatnya minyak biji karet, maka diperlukan usaha 

pemungutan minyak dari biji karet. Berdasarkan sifat minyak nabati yang larut 

dalam senyawa non polar, proses pemungutan minyak dari biji – bijian dapat 

dilakukan dengan cara ekstraksi. Demikian pula dalam pengambilan minyak 

dari biji karet yaitu dapat dilakukan dengan cara ekstraksi pelarut. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, biji karet yang dihasilkan 

perkebunan karet selama ini sebagian digunakan untuk pembibitan dan 

sebagian lagi dibuang begitu saja, maka pemanfaatan biji karet dengan cara 

mengambil minyaknya akan memberikan nilai tambah ekonomi biji karet. 

Minyak biji karet perlu dan sangat layak dipungut dari bijinya karena 

mengandung asam – asam lemak yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

  Ekstraksi biji karet dengan pelarut yang mudah menguap adalah salah satu 

cara untuk mengambil minyak biji karet. Pengaruh waktu ekstraksi, rasio berat 

biji - volume pelarut, dan pengaruh jumlah proses batch terhadap rendemen 

minyak sangat perlu diteliti sehingga dapat ditentukan kondisi optimum proses 

ekstraksi minyak biji karet. 

 

1.3. TUJUAN 

1. Mengambil minyak biji karet. 

2. Mempelajari pengaruh waktu ekstraksi terhadap banyaknya minyak yang 

dapat terekstrak secara batch. 

3. Mempelajari pengaruh rasio berat biji - volume pelarut terhadap rendemen 

secara batch. 

4. Mempelajari pengaruh jumlah proses batch dalam pengambilan minyak 

biji karet terhadap rendemen. 

 

1.4. MANFAAT 

1.   Mahasiwa  

Bisa melakukan proses ekstraksi khususnya menggunakan pelarut n-

Heksan. 

2. Masyarakat 

Bisa menambah pengetahuan cara mendapatkan minyak biji karet dengan 

cara ekstraksi. 

3. Institusi 

 Bisa menambah data ekstraksi minyak biji karet. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. TINJAUAN PUSTAKA 

1. BIJI KARET 

  Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet di dunia. Pusat 

penanaman karet ada di Pulau Sumatera yang meliputi Sumatera Utara, Aceh, 

Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Dalam 

skala yang lebih kecil Perkebunan Karet didapatkan pula di Jawa, Kalimantan 

dan Daerah Indoneia Timur. Luas areal tanam di Luas areal tanam di 

Indonesia pada tahun 2004 mencapai 2,3 juta Ha yang mayoritas dimiliki oleh 

rakyat (Setiawan dan Angsono, 2005).    

Berdasarkan sistematika tumbuhan, karet dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut (Setiawan dan Angsono, 2005) : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Keluarga  : Euphorbiaceae 

Genus  : Havea 

Spesies  : Havea Brasiliensis 

 

Karet merupakan kormofita berbiji yakni tumbuhan yang menggunakan 

biji sebagai pembiakan generatif. Biji karet tertutup, tidak dapat dilihat dari 

luar, biji karet tersebut terbungkus oleh buah karet. Tiap buah karet terdapat 

tiga biji karet. Biji karet berwarna putih pada waktu muda dan berwarna 

kecoklatan diselingi putih setelah tua. Bagian dalam biji berwarna putih dan 

berbelah dua (Yusuf dan Sulaiman, 1982). 

Biji karet dan kacang tanah mengandung asam – asam lemak yang 

bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan asam lemak dalam biji karet dan 

kacang tanah disajikan dalam Tabel 2.1. berikut :   
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Tabel 2.1. Komposisi asam lemak biji karet dan kacang tanah (Swern, 1964). 

Komposisi (%) 
Jenis asam 

Biji Karet Kacang Tanah 

Palmitat ( CH3(CH2)14COOH) 9 - 12 6 – 9 

Stearat ( CH3(CH2)16COOH) 5 - 12  3 – 6 

Arachidat ( CH3(CH2)18COOH) 1 2 – 4 

Oleat (cis-9-octadecenoic acid) 17 - 21 23 – 71 

Linoleat (omega 6) 35 – 38 13 - 27 

Linolenat (omega 3) 21 – 24 - 

 

Komposisi kimia biji karet (bungkil) disajikan dalam Tabel 2.2. berikut : 

Tabel 2.2. Komposisi kimia biji karet (bungkil) tiap 100 g bydd (Nio, 1992). 

Keterangan Komposisi 

Bydd 100 % 

Energi 374 kalori / 1474 kJ 

Air 12 g 

Protein 29,3 g 

Lemak 3,3 g 

Karbohidrat 50 g 

Mineral 5,4 g 

Kalsium 102 mg 

Fosfor 660 mg 

Besi 12 mg 

Aktivasi Retinol 0 mg 

Thiamine 0,1 mg 

Asam askorbat 0 mg 

 

Keterangan : 

Bydd : bagian yang dapat dimakan 

Aktivasi Retinol : preformed vitaminA 
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2. METODE PENGAMBILAN MINYAK  

  Minyak biji karet termasuk minyak nabati. Ada dua cara pengambilan 

minyak nabati dari suatu bahan yang diduga mengandung minyak yaitu 

ekstraksi dan mechanical expression. Adapun cara ekstraksi ada dua cara yaitu 

rendering dan solvent extraction (Ketaren, 1986). 

a. Rendering 

Rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari 

bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak dengan kadar air 

yang tinggi. Pada semua cara rendering, penggunaan panas adalah 

suatu hal yang spesifik yang bertujuan untuk menggumpalkan protein 

pada dinding sel bahan dan untuk memecahkan dinding sel tersebut 

sehingga mudah ditembus oleh minyak atau lemak yang terkandung di 

dalamnya. 

Menurut pengerjaannya, rendering dibagi menjadi dua cara, yaitu : 

1. Dry Rendering 

Dry rendering adalah cara rendering tanpa penambahan air selama 

proses berlangsung. Cara ini dilakukan dalam ketel yang terbuka 

dan dilengkapi dengan steam jacket serta alat pengaduk (agitator). 

Bahan yang diperkirakan mengandung minyak atau lemak 

dimasukkan ke dalam ketel tanpa penambahan air. Bahan dipanasi 

sambil diaduk. Pemanasan dilakukan pada suhu 220 oF sampai 230 
oF (105 – 110 oC). Ampas bahan yang telah diambil minyaknya 

akan diendapkan pada dasar ketel. Minyak atau lemak dipisahkan 

dari ampas yang telah mengendap dan pengambilan minyak dari 

bagian atas ketel. 

2. Wet Rendering 

Wet rendering adalah proses rendering dengan penambahan 

sejumlah air selama berlangsungnya proses tersebut. Cara ini 

dilakukan pada ketel yang terbuka atau tertutup dengan 

menggunakan temperatur yang tinggi serta tekanan uap 40 – 60 

psi. bahan yang akan diekstraksi ditempatkan pada ketel yang 
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dilengkapi alat pengaduk, kemudian air ditambahkan dan 

campuran dipanaskan perlahan – lahan sampai suhu 50 oC sambil 

diaduk. Minyak yang terekstraksi akan naik ke atas dan kemudian 

dipisahkan. Proses ini yang menggunakan temperatur tinggi dan 

tekanan uap digunakan untuk untuk menghasilkan minyak atau 

lemak dalam jumlah yang besar. Air dan bahan yang akan 

diekstraksi dimasukkan ke dalam digester selama 4 sampai 6 jam.   

b. Solvent extraction 

Prinsip dari proses ini adalah ekstraksi dengan melarutkan minyak 

dalam pelarut minyak atau lemak. Pada cara ini dihasilkan bungkil / 

ampas dengan kadar minyak yang rendah yaitu sekitar 1% atau lebih 

rendah dan mutu minyak kasar yang dihasilkan cenderung menyerupai 

hasil cara pengepresan mekanis karena sebagian fraksi bukan minyak 

akan ikut terekstraksi.  

c. Mechanical expression (Pengepresan Mekanis) 

Pengepresan mekanis merupakan suatu cara pengambilan minyak atau 

lemak terutama untuk bahan yang berasal dari biji – bijian. Cara ini 

dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar 

minyak tinggi (30 – 70%). Pada cara ini diperlukan perlakuan 

pendahuluan sebelum minyak atau lemak dipisahkan dari bijinya yang 

mencakup pembuatan serpihan, perajangan, dan penggilingan atau 

pemasakan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema pengambilan minyak dengan pengepresan 

(Ketaren,1986). 

Bahan yang 
mengandung minyak 

perajangan penggilingan 

Pemasakan / 
pemanasan 

pengepresan Minyak kasar 

Ampas / bungkil 
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3. Ekstraksi Pelarut (Solvent extraction) 

Pengambilan minyak dengan cara ekstraksi pelarut cocok untuk 

pengambilan minyak nabati dari biji – bijian. Pada proses ekstraksi minyak 

dari biji – bijian dengan pelarut, perpindahan massa solute (minyak) dari 

dalam padatan ke pelarut (n-Heksan) melalui (Sediawan  dan Prasetya, 1997) :  

1. Difusi dari dalam padatan (biji) ke permukaan padatan (biji). 

2. Perpindahan massa minyak dari permukaan padatan (biji) ke cairan. 

 

Pelarut sangat mempengaruhi proses ekstraksi. Pemilihan pelarut pada 

umumnya dipengaruhi oleh faktor – faktor antara lain (Guenther, 1987) : 

1. Selektivitas 

Pelarut harus dapat melarutkan semua zat yang akan diekstrak dengan 

cepat dan sempurna.  

2. Pelarut harus mempunyai titik didih yang cukup rendah agar pelarut 

mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi. 

3. Pelarut tidak boleh larut dalam air 

4. Pelarut harus bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen 

lain. 

5. Pelarut harus mempunyai titik didih yang seragam, dan jika diuapkan 

tidak tertinggal dalam minyak.  

6. Harga pelarut harus semurah mungkin. 

7. Pelarut harus tidak mudah terbakar. 

 
Pelarut minyak atau lemak yang biasa digunakan dalam proses ekstraksi 

adalah pelarut yang mudah menguap antara lain (Guenther, 1987) :  

1.   Petroleum eter 

 Diperoleh dari hasil penyulingan bertingkat terdiri dari beberapa fraksi 

hidrokarbon dengan titik didih berbeda. Pelarut ini mempunyai kisaran 

titik didih antara 30 – 70 oC, bersifat selektif dalam melarutkan zat, 

mudah menguap, dan sangat baik digunakan dalam proses ekstraksi 

khususnya untuk ekstraksi bunga. Kelemahan pelarut ini adalah selama 
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proses ekstraksi, kehilangan pelarut cukup besar karena titik didihnya 

yang rendah.  

2.   Benzene 

 Merupakan hasil pengolahan terbatu bara (bahan cat dari batu bara)  

yaitu dengan pemisahan naftalen dari terbatu bara dengan 

menggunakan asam sulfat dan selanjutnya dengan natrium hidroksida. 

Pelarut ini mempunyai titik didih 80,1 oC sehingga sisa pelarut sukar 

diuapkan. Minyak hasil ekstraksi akan berwarna lebih gelap, lebih 

kental, dan sulit dimurnikan sehingga perlu proses yang khusus. 

3.   Alkohol 

 Tidak dapat digunakan untuk mengekstraksi bahan  segar karena dapat 

melarutkan air yang terdapat dalam bahan. Alkohol yang berkadar 

tinggi biasanya digunakan untk mengekstraksi bahan kering, daun – 

daunan, batang, akar, dan terutama ekstraksi gum. 

4.   Etanol 

 Sering digunakan sebagi pelarut dalam praktikum karena mempunyai 

kelarutan yang relatif tinggi dan bersifat inert sehingga tidak bereaksi 

dengan komponen lainnya. Etanol memiliki titik didih yang rendah 

sehingga memudahkan pemisahan minyak dari pelarutnya dalam 

proses destilasi. 

5.   Air 

 Merupakan pelarut yang paling mudah didapat dan murah. Pelarut ini 

bersifat netral dan tidak berbahaya. 

6.   n-Heksan 

Merupakan pelarut yang paling ringan dalam mengangkat minyak 

yang terkandung dalam biji – bijian dan mudah menguap sehingga 

memudahkan untuk refluk. Pelarut ini sangat mudah dididihkankarena 

memiliki titik didih antara 65  – 70 oC. 
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4. Penelitian Tentang Ekstraksi Minyak Nabati yang Pernah dilakukan 

 Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai minyak nabati dan 

hasilnya disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Data Penelitian Ekstraksi Minyak Nabati Yang Pernah 

Dilakukan 

No Peneliti Bahan Pelarut Hasil 

1 Indriani 

(2002, FT-UNS) 

Kacang 

tanah 

(20 g) 

Heksan 

(300 mL) 

t = 120 menit 

T = 69 oC 

Uk. butiran = 850µm 

Alat = ekstraktor soxhlet 

Rendemen = 0,472 

4 Rini 

(2003, FT-UNS) 

Biji teh 

(100 g) 

n-Heksan 

(500 mL) 

t = 55 menit 

T = 69 oC 

Alat = ekstraktor soxhlet 

Rendemen = 0,05753 

 

Dari Tabel 2.3. dapat disimpulkan bahwa dua peneliti menggunakan 

ekstraktor soxhlet. Dalam kondisi operasi yang sama diperoleh kadar minyak 

yang berbeda dari referensi, dimana kadar minyak kacang tanah adalah 76 – 

82 % dan kadar minyak biji teh adalah 9,7 %. Hal ini disebabkan oleh ukuran 

butiran dan waktu ekstraksi. 
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2.2. KERANGKA PEMIKIRAN 

1.  Menentukan kadar minyak dalam biji karet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Alir Kualitatif Penentuan  Kadar Minyak Dalam 

Biji Karet 

 

Isi biji karet dipotong kecil – kecil dan ditimbang dengan berat tertentu 
 dengan berat tertentu  

Dibungkus dengan kertas saring 

Dimasukkan ke dalam soxhlet 

Pelarut n-Heksan dimasukkan ke dalam labu alas bulat pada volume tertentu 

Dipasang rangkaian alat ekstraksi soxhlet 

Isi biji karet diekstraksi selama waktu tertentu 

Minyak dipisahkan dari pelarut dengan cara destilasi 

Sisa pelarut diuapkan dengan cara dimasukkan ke dalam oven bersuhu 70 oC 

 

Minyak yang dihasilkan ditimbang 

kadar minyak dihitung 

Biji karet dipecah dan diambil isinya 
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2.  Menentukan pengaruh waktu ekstraksi terhadap banyaknya minyak yang 

dapat terekstrak secara batch dan rasio berat biji - volume  pelarut  

terhadap rendemen secara batch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram Alir Kualitatif Penentuan  Pengaruh Waktu Ekstraksi  

Terhadap Banyaknya Minyak Yang Dapat Terekstrak Secara 

Batch Dan Rasio Berat Biji - Volume  Pelarut  Terhadap 

Rendemen Secara Batch. 

Isi biji karet dipotong kecil – kecil dan ditimbang dengan berat tertentu 
  

Dimasukkan ke dalam ekstraktor 

Pelarut n-Heksan dimasukkan ke dalam ekstraktor pada volume tertentu 

Motor pengaduk dipasang dan dilengkapi pengaduk 

Campuran di atas diaduk dengan kecepatan  dan waktu tertentu 

Cuplikan ekstrak I diambil tiap waktu pada volume tertentu dan 

dimasukkan ke dalam cawan porselin 

Minyak yang dihasilkan ditimbang 

Cuplikan ekstrak II dan seterusnya diambil, dinimbang berat 
minyaknya sehingga diperoleh berat minyak bukan fungsi waktu lagi 

Pelarut diuapkan dalam oven sampai diperoleh 
berat minyak yang konstan 

Biji karet dipecah dan diambil isinya 
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3. Menentukan pengaruh jumlah batch terhadap rendemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram Alir Kualitatif Penentuan  Pengaruh Jumlah Batch 

Terhadap Rendemen. 

 

 

 

Isi biji karet dipotong kecil – kecil dan ditimbang dengan berat tertentu 
  

Dimasukkan ke dalam ekstraktor 

Pelarut  n-Heksan dimasukkan ke dalam ekstraktor pada volume tertentu 

Motor pengaduk dipasang dan dilengkapi pengaduk 

Campuran di atas diaduk dengan kecepatan dan  waktu tertentu 

Biji karet dipisahkan dari larutan ekstrak 

Minyak dipisahkan dari pelarut dengan cara destilasi 

 

Minyak yang diperoleh dimasukkan ke dalam gelas beaker dan 
pelarut yang masih tertinggal diuapkan dalam oven bersuhu 70 oC 

Minyak yang dihasilkan ditimbang 

Cara kerja di atas dilakukan sampai diperoleh minyak dalam biji 
karet habis 

Biji karet dipecah dan diambil isinya 
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BAB III 
METODOLOGI 

 
3.1. BAHAN DAN ALAT 

1. Bahan yang digunakan 

· Biji karet  

Biji karet yang digunakan dalam kegiatan  Tugas Akhir diperoleh dari 

Perkebunan Karet Ds. Pendem, Kec. Mojogedang, Kab Karanganyar. 

· Pelarut organik n-Heksan 

Pelarut n-Heksan ini dibeli dari Toko Brataco, Surakarta dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

Sifat fisika (Perry, 1984)  :  

· Berat molekul  : 86,17 g/mol 

· Spesific gravity  : 0,649 

· Bentuk  : cair  

· Titik didih  : 69,7 oC 

· Titik beku  : - 98,2 oC 

Sifat kimia (Fessenden & Fessenden, 1997) : 

· Kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa organik yang 

memiliki gugus fungsional. 

· Umumnya tidak bereaksi dengan asam kuat, basa, zat 

pengoksid atau zat pereduksi. 

· Biasa disebut paraffin (latin : perrum affins,  “afinitas kecil 

sekali “). 

· Tidak larut dalam air karena merupakan senyawa non polar. 

 

2. Alat yang digunakan 

· Kertas saring 

· Rangkaian alat ekstraksi soxhlet 

· Rangkaian alat ekstraksi batch 

· Rangkaian alat destilasi 
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Gambar 3.1. Rangkaian Alat Ekstraksi Soxhlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

1. Pendingin 

2. Air keluar pendingin 

3. Statif 

4. Air masuk pendingin 

5. Soxhlet 

6. Klem 

7. Labu alas bulat 

8. Pemanas mantel 
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Gambar 3.2. Rangakain Alat Ekstraksi Batch 

 

Dimensi alat :  

- Diameter tangki. T  :  14 cm 

- Tinggi tangki, H :  21 cm 

- Diameter impeller  :  ( 0,5 x diameter tangki ) 

   :  7 cm 

- Lebar baffle  :  1,4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Statif  

2. Klem 

3. Motor pengaduk 

4. Pengaduk 

5. Baffle 

6. Reaktor plastik 
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Keterangan 

1. Pemanas 

2. Labu leher tiga 

3. Termometer 

4. Statif 

5. Klem 

6. Pipa bengkok 

7. Air keluar pendingin 

8. Air masuk pendingin 

9. Pendingin 

10. Erlemeyer 

11. Adaptor 

 

Gambar 3.3. Rangkaian Alat Destilasi 
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3.2. LOKASI 

Tempat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan penelitian adalah 

Laboratorium Proses Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sebelas 

Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta. 

 

3.3. CARA KERJA 

1.   Menentukan kadar minyak dalam biji. 

a.   Memecah biji karet dan mengambil isinya. 

b.  Memotong – motong isi biji karet dengan ukuran  (0,5x0,5x0,3) cm dan 

(0,4x0,4x0,3) cm. 

c.   Menimbang potongan isi biji tersebut dengan berat 75 gram (x gram). 

d.  Mengekstraksi dengan alat ekstraksi soxhlet dengan pelarut n-Heksan 

sebanyak 225 mL pada titik didih n-Heksan selama 2,5 jam. 

e.    Mendistilasi minyak yang dihasilkan untuk memisahkan minyak 

dengan pelarutnya. 

f.    Menguapkan pelarut yang masih tertinggal dengan oven pada suhu 

70oC sampai pelarut menguap semua yang ditandai dengan berat 

minyak yang tidak berubah terhadap waktu pemanasan. 

g.   Menimbang berat minyak yang dihasilkan dan menghitung kadar 

minyaknya (y gram). 

  Kadar minyak =
)( 
(y)minyak  

xbijiberat
berat

x 100% 

2.   Menentukan pengaruh waktu ekstraksi terhadap banyaknya minyak yang 

dapat terekstrak secara batch dan rasio berat biji - volume pelarut  

terhadap rendemen secara batch. 

a. Memecah biji karet dan mengambil isinya. 

b. Memotong – motong isi biji karet dengan ukuran (0,4x0,4x0,3) cm. 

c. Menimbang potongan isi biji tersebut dengan berat tertentu. 

d. Memasukkan isi biji karet ke dalam ekstraktor, kemudian memasukkan 

pelarut n-Heksan dengan rasio 
pelarutvolume
bijiberat

  
 

= 0,3 dan 0,5. 
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e. Memasang motor pengaduk yang dilengkapi impeller dan memutar 

pengaduk dengan kecepatan 200 rpm. 

f. Mengambil cuplikan ekstrak tiap 10 menit sebanyak 10 mL untuk rasio 

0,3  dan 5 mL untuk rasio 0,5. 

g. Menganalisa kadar minyak dalam cuplikan dengan cara menguapkan 

pelarut dalam oven sampai berat minyak yang tertinggal konstan. 

h. Melakukan point e dan f sampai diperoleh kadar minyak bukan fungsi 

waktu ekstraksi lagi. 

i. Menghitung rendemen minyak. 

   Rendemen = 
bijiberat 

ekstrakminyak ter lberat tota
 

3.   Menentukan pengaruh jumlah batch terhadap rendemen  

a. Memecah biji karet dan mengambil isinya. 

b. Memotong – motong isi biji karet ukuran (0,4x0,4x0,3) cm. 

c. Menimbang potongan isi biji karet tersebut dengan berat 500 gram. 

d. Memasukkanisi biji karet ke dalam ekstraktor, kemudian memasukkan 

pelarut n-Heksan dengan rasio 
pelarutvolume
bijiberat

  
 

= 0,3. 

e. Memasang motor pengaduk yang dilengkapi impeller dan memutar 

pengaduk dengan kecepatan 200 rpm selama 120 menit. 

f. Memisahkan isi biji karet dan larutan ekstrak dengan cara penyaringan 

kemudian pengendapan. 

g. Memisahkan minyak dari pelarut dengan cara destilasi. 

g. Memasukkan minyak yang diperoleh ke dalam gelas beaker dan 

menguapkan pelarut yang masih tertinggal dengan oven pada suhu 

70oC sampai pelarut menguap semua yang ditandai dengan berat 

minyak yang konstan. 

h. Menimbang minyak yang diperoleh. 

i. Melakukan point a sampai dengan h sampai diperoleh minyak dalam 

biji karet habis. 
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BAB IV 
HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1.   Menentukan Kadar Minyak Dalam Biji  Dengan Ekstraksi Soxhlet. 

Hasil percobaan ekstraksi soxhlet disajikan pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Data hasil percobaan Ekstraksi Soxhlet 

Keterangan Percobaan I Percobaan II 

Volume pelarut, mL 225  225  

Berat biji, gram 75  75  

Suhu operasi, oC 69  69  

Waktu (refluks), jam 2,5 (34 refluks) 2,5 (36 refluks) 

Ukuran padatan, cm (0,5x0,5x0,3)  (0,4x0,4x0,3)  

Berat minyak, gram 1,17  2,76  

Kadar minyak, % 1,56  3,68  

   

   Dari Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa pada Percobaan I diperoleh berat 

minyak 1,17 gram dengan kadar minyak 1,56% sedangkan pada Percobaan II 

diperoleh berat minyak 2,76 gram dengan kadar minyak 3,68%. Hal ini 

disebabkan oleh ukuran biji karet serta jumlah refluks yang berbeda. Ukuran 

biji karet yang kecil akan menghasilkan minyak yang lebih banyak, karena 

luas bidang kontak antara biji karet dan pelarut semakin banyak. Begitu pula 

pada jumlah refluks yang lebih banyak, akan diperoleh berat minyak yang 

lebih banyak, karena pelarut lebih sering berkontak dengan biji karet. Selain 

itu juga dipengaruhi oleh jenis biji karet yang sangat variatif dimana 

kandungan minyak dalam biji yang berbeda – beda. 
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4.2. Menentukan pengaruh waktu ekstraksi terhadap banyaknya minyak 

yang dapat terekstrak secara batch dan rasio berat biji - volume pelarut  

terhadap rendemen secara batch. 

Proses ekstraksi dilakukan di dalam ekstraktor berpengaduk yang 

dilengkapi dengan baffle dengan kondisi operasi : 

· Volume pelarut  : 1500 mL 

· Kecepatan putar pengaduk  : 200 rpm 

· Interval pengambilan cuplikan  : 10 menit 

· Volume cuplikan   : 10 mL untuk 500 g biji karet  

     5 mL untuk 750 g biji karet 

Hasil percobaan pengaruh waktu ekstraksi terhadap banyaknya minyak 

yang dapat terekstrak secara batch disajikan pada Tabel 4.2. dan Gambar 4.1.  

Tabel 4.2. Data hasil percobaan pengaruh waktu ekstraksi terhadap 

banyaknya minyak yang dapat terekstrak secara batch 

Berat biji 500 gram Berat biji 750 gram waktu 

(menit) Berat minyak 

(g) 

Konsentrasi 

(g/mL) 

Berat minyak 

(g) 

Konsentrasi 

(g/mL 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,06 0,006 0,10 0,02 

20 0,08 0,008 0,12 0,024 

30 0,09 0,009 0,13 0,026 

40 0,10 0,010 0,14 0,027 

50 0,11 0,011 0,13 0,026 

60 0,10 0,010 0,15 0,030 

70 0,13 0,013 0,16 0,032 

80 0,13 0,013 0,18 0,036 

90   0,17 0,034 

100   0,16 0,032 

110   0,17 0,034 

120   0,17 0,034 
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Gambar 4.1. Hubungan Waktu Ekstraksi (menit) Terhadap Konsentrasi 

Minyak (g/mL) 

 

Dari gambar 4.1. dapat dilihat bahwa waktu ekstraksi yang semakin lama, 

maka konsentrasi minyak dalam pelarut akan semakin besar. Hal ini terjadi 

karena waktu kontak antara padatan dan pelarut bertambah lama sehingga 

minyak yang terekstrak semakin banyak. 

Untuk percobaan 500 g biji / 1.500 mL pelarut, berat minyak akan 

setimbang pada 80 menit sedangkan  percobaan 750 g biji / 1.500 mL pelarut, 

berat minyak akan setimbang pada 120 menit. Pada keadaan setimbang ini  

minyak sudah tidak dapat diekstrak lagi. 
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Hasil percobaan pengaruh rasio berat biji - volume pelarut terhadap 

rendemen secara batch disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Data hasil percobaan pengaruh rasio berat biji - volume pelarut  

terhadap rendemen secara batch. 

500 g biji / 1.500 mL pelarut 750 g biji / 1.500 mL pelarut 

Keterangan Berat 

minyak (g) 

Keterangan Berat  

minyak (g) 

t = 0 – 80 menit 0,8 t = 0 – 120 menit 1,17 

Destilasi sisa 80 

menit 

14,02 Destilasi sisa 120 

menit 

42,91 

Total minyak 14,82 Total minyak 44,68 

Rendemen 2,964 % Rendemen 5,957 % 

 

 Dari Tabel 4.3. dapat disimpulkan bahwa rasio berat biji - volume pelarut 

mempengaruhi rendemen yang dihasilkan. Semakin besar rasio berat biji – 

volume pelarut maka rendemen minyak yang dihasilkan makin besar. Hal ini 

disebabkan oleh berat biji yang digunakan makin banyak sedangkan volume 

pelarut tetap. 

  

4.3.  Mempelajari Pengaruh Jumlah Batch Terhadap Rendemen. 

  Kondisi proses : 

· Volume pelarut  : 1500 mL 

· Berat biji karet  : 500 gram 

· Kecepatan putar pengaduk  : 200 rpm 

· Waktu pengadukan   : 120 menit 
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Hasil percobaan pengaruh jumlah batch terhadap rendemen disajikan 

dalam Tabel 4.4. dan Gambar 4.2.  

Tabel 4.4. Data hasil percobaan pengaruh jumlah batch terhadap 

rendemen 

Proses 

batch 

Berat 

minyak hasil 

(g) 

Akumulasi 

minyak (g) 

Recovery 

solvent (mL) 

Rendemen 

tiap batch 

(%) 

I 16,66 16,66 1200 3,33 

II 6,54 23,2 1100 1,31 

III 6,25 29,45 1180 1,25 

IV 4,86 34,31 1275 0,97 

V 4,08 38,39 1275 0,82 

VI 2,0 40,39 1100 0,40 

VII 1,56 41,95 1250 0,31 

VIII 0,94 42,89 1100 0,19 

IX 0,32 43,21 1200 0,06 
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Gambar 4.2. Hubungan Jumlah Batch Terhadap Berat Minyak  
Terakumulasi (g) 
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Dari Tabel 4.4. dan Gambar 4.2., minyak yang diperoleh dari batch I 

sampai batch IX semakin sedikit pada kondisi operasi yang sama sehingga 

diperoleh rendemen yang semakin sedikit pula. Hal ini disebabkan proses 

ekstraksi telah dilakukan bebepapa kali sehingga minyak dalam biji akan 

semakin berkurang. 

Ekstraksi dijalankan sebanyak 9 kali proses batch karena proses ekstraksi 

setimbang dalam waktu 120 menit. Jika ekstraksi hanya dijalankan dalam 1 

kali proses batch selama 18 jam maka hasil minyak dari batch II sampai IX 

sama dengan batch I.  

 

Kadar minyak yang diperoleh menggunakan ekstraktor batch adalah : 

 Kadar minyak = 
 biji 
ekstrakminyak ter 

berat
total

x 100 % 

          = 
g 500
 21,43 g

 x 100 % 

       = 8,642 % 

Ekstraksi menggunakan soxhlet (Tabel 4.1.) menghasilkan kadar minyak 

yang lebih sedikit (2,62%) dibandingkan menggunakan ekstraktor batch  

(8,641%). Hal ini disebabkan di dalam ekstraktor batch ada pengadukan 

sedangkan pada soxhlet tidak ada. Pada ekstraktor soxhlet, biji karet 

dibungkus dalam kertas saring sehingga kerapatan biji karet lebih besar 

dibangdingkan ekstraktor batch. Kerapatan yang besar ini mengakibatkan luas 

bidang kontak biji – pelarut menjadi kecil. Selain itu juga dipengaruhi oleh 

waktu tinggal pelarut dalam biji yang berbeda, dimana pada ekstraktor batch 

waktu tinggal pelarut dalam biji karet lebih lama dibandingkan pada ekstraktor 

soxhlet.  
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
5.1. Kesimpulan 

  Dari hasil percobaan yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan : 

1. Biji karet mengandung minyak nabati yang dapat diambil dengan cara 

ekstraksi pelarut. 

2. Semakin banyak biji karet yang diekstrak, maka semakin banyak waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai berat minyak biji karet yang konstan. 

3. Rasio berat biji – volume pelarut yang besar akan memberikan rendemen 

minyak yang besar pula. 

4. Rendemen minyak yang diperoleh dari batch I sampai IX semakin sedikit 

pada kondisi operasi yang sama. 

 

5.2. Saran 

  Dari hasil percobaan yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan 

masukan – masukan antara lain : 

1. Ekstraksi minyak biji karet masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi 

dengan menggunakn variabel yang lain, misalnya pada metode yang 

digunakan dan jenis pelarut yang lain. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai minyak biji karet 

sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi, misalnya 

dengan memprosesnya menjadi biodisel minyak biji karet. 
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1. Menentukan kadar minyak dalam biji karet dengan ekstraksi soxhlet. 

Percobaan I 

· Volume pelarut  : 225 mL 

· Berat biji  : 75 gram 

· Waktu (refluks)  : 2,5 jam (34) 

· Ukuran padatan  : (0,5x0,5x0,3) cm 

· Suhu operasi  : 69 oC 

· Berat cawan kosong  : 29,24 gram  

· Berat cawan + minyak  : 30,41  

· Berat minyak  : 1.17 gram  

· Kadar minyak  : 1,56 % 

Percobaan II 

· Volume pelarut  : 225 mL 

· Berat biji  : 75 gram 

· Waktu (refluks)  : 2,5 jam (34) 

· Ukuran padatan  : (0,4x0,4x0,3) cm 

· Suhu operasi  : 69 oC 

· Berat cawan kosong  : 38,92 gram  

· Berat cawan + minyak  : 41,68 gram  

· Berat minyak  : 2,76 gram  

· Kadar minyak  : 3,68 % 
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2. Menentukan pengaruh waktu ekstraksi terhadap banyaknya minyak 

yang dapat terekstrak secara batch dan rasio berat biji - volume pelarut  

terhadap rendemen secara batch. 

Percobaan I 

· Volume pelarut   : 1500 mL 

· Berat biji   : 500 gram 

· Volume cuplikan    : 10 mL 

· Kecepatan putar pengaduk : 200 rpm 

· Interval pengambilan   : 10 menit  

Tabel 1.1. Data Percobaan I Waktu Ekstraksi  Terhadap Berat 

Minyak Yang Dihasilkan  

Waktu 

 menit 

Berat cawan 

kosong (g) 

Berat cawan 

+ minyak (g) 

Berat minyak 

(g) 

0 38,94 38,94 0,00 

10 28,64 28,70 0,06 

20 30,90 30,98 0,08 

30 38,94 39,03 0,09 

40 28,64 28,74 0,10 

50 30,90 31,01 0,11 

60 38,94 39,04 0,10 

70 28,64 28,77 0,13 

80 30,90 31,03 0,13 

total   0,8 

  

Larutan ekstrak dipisahkan dengan biji kemudian di destilasi, hasilnya : 

· Berat cawan kosong  : 38,92 gram 

· Berat cawan + minyak  : 52,94 gram 

· Berat minyak  : 14,02 gram 

Jadi berat minyak total = (0,8 + 14,02) gram 

                                     = 14,82 gram 
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Percobaan II 

· Volume pelarut   : 1500 mL 

· Berat biji   : 750 gram 

· Volume cuplikan    : 5 mL 

· Kecepatan putar pengaduk : 200 rpm 

· Interval pengambilan   : 10 menit 

Tabel 1.2. Data Percobaan II Waktu Ekstraksi  Terhadap Berat 

Minyak Yang Dihasilkan 

Waktu  

menit 

Berat cawan 

kosong (g) 

Berat cawan 

+ minyak (g) 

Berat minyak 

(g) 

0 38,94 38,94 0,00 

10 28,64 28,74 0,10 

20 30,90 31,02 0,12 

30 38,94 39,07 0,13 

40 28,64 28,78 0,14 

50 30,90 31,03 0,13 

60 38,94 39,09 0,15 

70 28,64 28,8 0,16 

80 30,90 31,08 0,18 

90 38,94 39,11 0,17 

100 28,64 28,8 0,16 

110 30,90 31,07 0,17 

120 38,94 39,11 0,17 

total   1,77 

Larutan ekstrak dipisahkan dengan biji kemudian di destilasi, hasilnya : 

· Berat beaker kosong   : 45,78 gram 

· Berat beaker + minyak  : 88,69 gram 

· Berat minyak   : 42,91 gram 

Jadi berat minyak total = 1,77 + 42,91 gram 

                                     = 44,68 gram 
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3. Menentukan pengaruh jumlah batch terhadap rendemen 

Kondisi proses : 

· Volume pelarut awal tiap batch  : 1500 mL 

· Berat biji karet  : 500 gram 

· Kecepatan putar pengaduk  : 200 rpm 

· Waktu pengadukan   : 120 menit 

· Berat beaker kosong   : 45,78 gram 

Tabel 1.3. Data Percobaan Pengaruh Jumlah Batch terhadap Rendemen 

Proses 

batch 

Berat beaker 

+ minyak (g) 

Berat minyak 

hasil (g) 

Akumulasi 

minyak (g) 

Recovery 

solvent (mL) 

I 62,44 16,66 16,66 1200 

II 52,32 6,54 23,2 1100 

III 52,03 6,25 29,45 1180 

IV 50,64 4,86 34,31 1275 

V 49,86 4,08 38,39 1275 

VI 47,78 2,0 40,39 1100 

VII 47.34 1,56 41,95 1250 

VIII 46,72 0,94 42,89 1100 

IX 46,10 0,32 43,21 1200 
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Estimasi Harga Pokok Produksi  

Hasil percobaan pengaruh proses batch terhadap rendemen bila digunakan untuk 

industri skala rumah tangga dengan berat biji karet yang digunakan sebesar 8.250 

g dan diperoleh hasil minyak 720,29 g adalah sebagai berikut : 

Kebuuhan pelarut : 

Proses 

batch 

Volume pelarut 

awal (mL) 

Recovery 

solvent (mL) 

Pelarut yang 

hilang (mL) 

I 25.000 20.000 5.000 

II 25.000 18.350 6.650 

III 25.000 19.670 5.330 

IV 25.000 21.250 3.750 

V 25.000 21.250 3.750 

VI 25.000 18.350 6.650 

VII 25.000 20.850 4.150 

VIII 25.000 18.350 6.650 

IX 25.000 20.000 5.000 

Total  46.930 
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BIAYA PRODUKSI 

Bahan baku (pelarut) : 
mL 000.1
mL 930.46

 x Rp. 15.000,00     = Rp.    703.950,00 

Tenaga kerja             : 2 x @ Rp. 20.000,00      = Rp.      40.000,00 

Utilitas :  

Pemanas : 3,2 kwh x 
kwh
495,00 .Rp

x 2 jam x 9   = Rp. 28.512,00 

Pengaduk : 1,17 kwh x 
kwh
495,00 .Rp

x 2 jam x 9 = Rp. 10.424,70 

Oven         : 1,4 kwh x 
kwh
495,00 .Rp

x 1 jam x 9   = Rp.  6.237,00+ 

Total           = Rp.      45.173,70+ 

 Biaya Produksi Langsung       = Rp.   789.123,70 

Penyusutan : 8% x biaya tetap 

Tangki berpengaduk : Rp.   40.000,00 

Alat destilasi   : Rp. 260.000,00 + 

 Biaya tetap     Rp. 300.000,00 

                : 8% x Rp. 300.000,00       = Rp.    240.000,00+ 

Biaya Produksi Tetap       = Rp.1.029.123,70 

 

Biaya produksi pergram minyak = 
gram 720,29

701.029.123, .Rp
  

                 = Rp. 1.428,76 /gram 
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