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ABSTRAK 

 Keberadaan tanaman kelapa banyak sekali manfaatnya dan 

terutama pada buah kelapa yang dapat menghasilkan VCO. Santan 

kelapa merupakan nutriet atau media yang dapat digunakan untuk 

pertumbuhan mikroba. Secara alamiyah mikroba yang terdapat dalam 

ragi tempe dapat mempercepat proses fermentasisantan dengan 

bantuan enzim lipase yang disekresan oleh kelompok kapang 

Rhizopus. Produksi VCO menggunakan metode fermentasi 

menggunakan bahan segar diharapkan dapat meningkatan kualitas 

VCO yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh ragi tempe yang digunakan terhadap rendemen dan asam 

lemak bebas VCO kelapa puyuh. Rendemen menunjukkan hasil rata-

rata minyak yang dapat diperoleh dan kadar asam lemak bebas yang 

rendah menunjukkan kualitas minyak terbaik. Penelitian ini 

merupakan penlitian eksperimental kuantitatif menggunakan RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dengan Perlakuan sebagai berikut F0, F1, 

F2, F3, F4( 0, 1, 3, 5, dan 7 gram) 3 kali ulangan. Sampling penelitian 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria tanaman kelapa 

yang memenuhi standar kualitas yang dapat dijadikan sampel 

penelitian. Berdasarkan hasil analisis uji anova nilai signifikansi ragi 

tempe berpengaruh jika nilai (p>0,05) terhadap rendemen VCO, serta 

ragi tempe menunjukkan pengaruh signifikansi (p>0,05) terhadap 

asam lemak bebas. Rendemen tertinggi diperoleh pada perlakuan F2 

ragi 3 g dengan asam lemak bebas 0,1%. 

 

Kata Kunci : Ragi Tempe, Produksi VCO, Kelapa Puyuh,  
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MOTTO 

 

                          

Artinya : Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. 

(QS. Surat Ali Imran [ ] :139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian yang dimaksud penulis adalah “Pengaruh Ragi 

Tempe Terhadap Produksi Virgin Coconut Oil Kelapa Puyuh (Cocos 

nucifera var. Pumila)” Pengertian atau istilah dari judul yang diambil 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Ragi Tempe merupakan ramuan adonan yang digunakan 

untuk pembuatan makanan secara fermentasi
1
 

2. Fermentasi adalah proses pengubahan bahan atau senyawa 

menjadi suatu produk dengan memanfaatkan 

mikroorganisme.
2
 

3. Kelapa Puyuh merupakan tanaman palma yang biasa tumbuh 

di daerahtropis di sepanjang pantai dengan variasi kelapa 

genjah hijau yang memiliki batang pohon yang pendek dengan 

buah yang kecil.
3
 

4. Kata “Produksi”  diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil 

dan penghasilan.
4
 

5. VCO merupakan minyak kelapa murni hasil modifikasi proses 

pembuatannya dengan memanfaatkan mikroorganisme 

inokulum fermentasi yang akan menghasilkan minyak murni.
5
 

Berdasarkan uraian penegasan judul Pengaruh Ragi Tempe Dalam 

Proses Fermentasi Santan Kelapa Puyuh (Cocos nucifera var. pumila) 

Terhadap Produksi Virgin Coconut Oil. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif dengan mengukur pengaruh ragi tempe 

yang digunakan dalam membantu proses fermentasi santan kelapa 

untuk menghasilkan minyak kelapa murni. 

 

                                                           
1D Dwijoseputro, Dasar - dasar Mikrobiologi, 1 ed. (Jakarta: Djambatan, 

2005). H. 154 
2 Bachruddin Zaenal, Teknologi Fermentasi pada Industri Peternakan (UGM 

PRESS, 2018) <https://books.google.co.id/books?id=jyRYDwAAQBAJ>. H. 53 
3Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan Obat-obatan (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2005).H. 16 
4Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).H. 84 
5Hardjono Sastrohamidjojo, Kimia minyak atsiri (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2014).H. 42 
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B. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan  negara dengan sebutan agraria yang 

subur sesuai dengan geografi Indonesia yang berada disepanjang garis 

khatulistiwa. Negara penghasil sumber daya alam terbesar di wilayah 

asia tenggara berdampak pada potensi sumberdaya pangan melimpah. 

Pada tahun 2017  produsen kelapa terbesar di dunia menurut FAO 

adalah negara Indonesia dengan total produktivitas kelapa sebanyak 

1,1 ton/Ha dengan sebaran areal pertanaman kelapa terbesar di dunia 

dan pengolah kelapa terbanyak setiap tahun. Potensi hilirisasi produk 

turunan kelapa untuk meningkatkan harga kelapa dalam jumlah besar 

perlu dilakukan.
6
 Produksi kelapa di Indonesia yang terbesar kedua 

setelah Filipina pada data tahun 2020 diketahui bahwa produksi 

kelapa estimasi Indonesia mencapai 2.828.167 ton tahun 2019. 

Kondisi alam yang mendukung berkembang nya tanaman kelapa dan 

besarnya pangsa pasar ekspor produksi kelapa Indonesia di pasar 

internasional menjadi alasan produksi perkebunan kelapa indonesia 

unggul.  

Tanaman kelapa Indonesia sebagian besar merupakan jenis kelapa 

dalam yang banyak ditanam untuk dijadikan tanaman perkebunan dan 

sebagian lagi jenis kelapa genjah. Kelapa puyuh hasil tanaman 

pekarangan kelapa Desa keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 

Pringsewu, memiliki sebaran yang cukup luas di dusun 1 dan 2, 

karena tanaman kelapa tidak mengenal iklim dan musim mudah untuk 

tumbuh. Tanaman kelapa puyuh desa keputran sebagian besar ditanam 

dalam pekarangan rumah warga, terdapat  dua atau lebih kelapa puyuh 

yang ditanam. Jumlah keseluruhan tanaman kelapa di desa keputran 

cukup melimpah namun kelapa  ini kurang mendapatkan perhatian 

karena jenis kelapa puyuh berukuran kecil maka dibutuhkan jumlah 

kelapa yang banyak untuk arah produksi.Allah menciptakan tumbuhan 

yang dapat dimanfaatkan manusia dengan segala jenis dan bentuknya 

yang dapat manusia diolah dengan baik. Dengan segala kemudahan 

yang Allah SWT berikan patutlah kita bersyukur atas segala apa yang 

sudah Allah SWT  berikan dalam Al Qur’an: 

                                                           
6Direktorat Jendral Perkebunan, Pembangunan Perkebunan 2019, ed. oleh 

Agus Hartono Dhani gratina, iswantoro, Muh Unggul ametung, Laporan Tahuan 2019 

(Jakarta, 2019). H. 22 
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Artinya : “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan 

dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, 

dan menurunkan air hujan dari langit." Maka Kami 

tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam.” (Q.S Ta-Ha[  ]    7
 

Ibnu katsir memaparkan jika ayat tersebut memiliki arti bermacam  

tanaman bentuk tumbuhan serta buah- buahan, terdapat yang rasanya 

masam, terdapat yang manis, terdapat yang getir, dan bermacam tipe 

yang lain dari hasil tanam- tanaman serta buah–buahan. Tanaman 

yang mempunyai tipe– tipe yang sangat banyak atas ciptaan Allah 

SWT, ditumbuhkan nya tanaman dari rahmat berbentuk air hujan 

sehingga diciptakan keragaman tanaman. Dari ayat ini lah keragaman 

tanaman kelapa serta bermacam tipe tanaman lain bisa diciptakan. 

Allah SWT memberikan segala yang kita perlukan di bumi dengan 

berbagai macam tumbuhan dengan menciptakan  air dan tanah yang 

dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dalam Al-qur’an: 

                                

                                

             

Artinya : “Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya 

Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi 

sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya 

dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam 

                                                           
7Kemenag RI, “Al Qur’an dan Terjemahannya”,(Bandung:Diponegoro,2006) 

H. 251 
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warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya 

kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur 

berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 

mempunyai akal.” (Q.S Az- Zumar[  ]    8
 

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut jika Allah SWT menjatuhkan 

air yang terserap di dalam bumi sesudah itu dialirkannya ke belahan 

bumi dengan apa yang dikehendaki, serta ditumbuhkan mata air sesuai 

dengan yang kecil serta besar sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu 

Allah SWT berfirman“ hingga diaturnya sebagai sumber- sumber air 

di bumi” serta Said bin Jubair serta Amir Asy- Sya'bi mengatakan 

“Sesungguhnya setiap air yang ada di bumi berasal dari langit.” 

Kemudian ditumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang berwarna, 

bau, dan manfaatnya. Lalu tanaman itu setelah mencapai usia yang tua 

akan kering, maksudnya setelah melewati masa keindahan dan 

mudanya (habis) tumbuhan itu akan menjadi tua dan berwarna kuning 

mengering kemudian kering dan hancur berderai. “sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang 

yang mempunyai akal” yaitu bagi orang-orang yang menyadari hal 

tersebut lalu mereka mendapatkan pelajaran.
9
 

Eksplorasi tanaman kelapa (Cocos Nucifera L) berdasarkan cara 

pengolahannya tanaman kelapa berguna sebagai bahan pelengkap 

makanan maupun kopra penghasil minyak untuk minyak goreng atau 

minyak untuk obat-obatan. Jenis kelapa dalam (Typica) sudah sangat 

banyak digunkan dalam industri pembuatan minyak kelapa karena 

memiliki kandungan fosfolipid dan galaktomanan yang rendah dan 

cocok untuk dijadikan minyak kopra karena tidak membentuk ruberry 

pada saat pengepresan. Berbeda dengan kelapa hibrida yang memilki 

galaktomanan yang tinggi. Dalam Penelitan Pirahani, sagala, dan 

yonadi pada jurnal Argoqua menunjukkan hasil rendemen VCO dari 

dua jenis kelapa yang berbeda secara enzimatis terfermentasi 

                                                           
8Kemenag RI, “Al Qur’an dan Terjemahannya”,(Bandung:Diponegoro,2006) 

H. 368 
9Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir,” in Lubaabut Tafsir Miin Ibnu Katsir, ed. 

oleh Drs. Hartono, 7 ed. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004). H. 389 
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menunjukkan rendemen kelapa dalam lebih tinggi dari kelapa hibrida 

sebesar 32,12% dan 29,55%.
10

Karakteristik Kelapa puyuh yang 

merupakan varietas kelapa genjah memiliki kelebihan lebih cepat 

berproduksi buah relatif cepat namun lambat dalam pertumbuhan 

sehingga terlihat batang tanaman pendek. Hal ini tidak menjadi 

kekurangan karena untuk memanen buah kelapa puyuh menjadi lebih 

mudah. Selain itu menurut jurnal agrotekologi pada penelitian Aditya, 

Setiado, dan putri jenis kelapa genjah apabila diproduksi dalam bentuk 

kopra memilki kualitas yang kurang baik.Sedangkan pengolahan 

minyak dengan bahan segar kandungan galaktomanan dan fospolipid 

serta protein dapat menjadi emulsifer pada santan. Kandungan ketiga 

komposisi tersebut dapat berbeda-bedaa pada tiap kelapa puyuh yang 

ditanam dilingkungan dan kondisi iklim yang berbeda.
11

 

Konsumsi minyak kelapa dunia terbanyak sekitar 743.000 metrik 

per-tahun yang didominasi oleh 27 kelompok negara Uni Eropa. Saat 

ini sekitar, serta produksi minyak 3,5 juta tonal setiap tahunnya. 

Minyak kelapa berguna dalam ekstraksi asam lemak dan digunakan 

untuk produksi sabun dan margarin. Namun dalam konsumsi 

worldwide kurang dari 2% konsumsi minyak nabati worldwide dan 

kontribusi ini menurun sebagai akibat dari peningkatan konsumsi 

minyak nabati lainnya. Oleh sebab itu perlu adanya pengubahan arah 

produksi kelapa yang semula sistem usaha tani primer menjadi usaha 

agribisnis kelapa yang berkelanjutan. Usaha tani kelapa apabila 

dikelola secara profesional dapat memberikan kontribusi  yang tinggi. 

Produk olahan minyak kelapa banyak memanfaatkan daging buah nya 

saja karena hanya daging buahnya yang mengandung santan dan 

santan inilah yang dapat diproses menjadi VCO. VCO merupakan 

minyak yang diperoleh dengan proses pembuatan yang mengalami 

                                                           
10Pirahani,Sagala Denner, dan Yonadi, “Studi Pembuatan Minyak Kelapa 

Murni Secara Enzimatis dengan Menggunakan Berbagai Tingkat Konsentrasi Enzim 

Pada Dua Jenis Kelapa” Jurnal Agroqua,Vol. 11 No.1 (2015). H 26 
11 Martin Joni Leonarda Gunawati, Eniek Kriwiyanti, “Karakteristik dan 

Analisis Kekerabatan Ragam Kelapa (Cocos nucifera L.) Di Kabupaten Mangarai 

Barat Berdasarkan Karakter Morfologi dan Anatomi,” Jurnal Simbiosis, 6 no. 9 

(2018), 20–24. H. 21; Aditya Prakoso, Setiado, dan Lollie Agustina Putri, 

“Identifikasi Karakter Morfologis Dan Hubungan Kekerabatan Beberapa Genotipe 

Kelapa (Cocos nucifera L.) Di Kabupaten Langkat Sumatera Utara,” Jurnal 

Agroekoteknologi FP USU, 7.45 (2019)H 362 
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inovasi, dari proses pembuatan minyak dengan cara yang basah 

maupun kering. Pembuatan dengan cara yang kering biasa disebut 

dengan kopra. Kelebihan pembuatan minyak kering dalam skala 

industri lebih mudah dan kadar simpan kelapa lebih awet dengan 

mengurangi kadar air pada daging buah kelapa dan pengepresan akan 

lebih banyak menghasilkan minyak. Namun kekurangan dalam 

pembuatan minyak ini warna minyak yang dihasilkan cenderung 

kuning dan daya simpan tidak lama. Sedangkan minyak dengan 

pengolahan basah kelebihannya berbau wangi. Namun karena proses 

pemanasan akan berakibat pada warna yang kuning dan mudah 

mengalami ketengikan. Oleh karena memodifikasi proses pembuatan 

minyak diharapkan menghasilkan minyak yang lebih baik. 

 

Pengolahan VCO dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti 

penggaraman, pengasaman, pemancingan, fermentasi, sentrifugasi, 

serta enzimatis. Penggunaan metode yang tepat akan memberikan 

jumlah minyak murni yang akan didapatkan lebih banyak, oleh karena 

itu metode yang akan dipilih dalam proses pembuatan VCO ini 

dengan cara fermentasi, dalam metode fermentasi proses pembuatan 

minyak murni dengan menggunakan bantuan mikroorganisme yang 

dapat memisahkan protein dan lemak sehingga didapatkan bulir 

minyak. Kelebihan dari metode fermentasi tidak membutuhkan waktu 

yang lama, kandungan air sedikit, tidak mudah oksidasi dan Hemat 

energi. Namun memiliki kekurangan dalam proses pembuatan nya 

apabila tidak higienis maka akan merusak proses fermentasi. Proses 

pembuatan minyak kelapa dengan cara fermentasi akan menghasilkan 

minyak  dengan daya simpan lebih lama, minyak lebih jernih. Virgin 

Coconut Oil (VCO) memiliki beragam manfaat serta didukung dengan 

trend gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman 

sehat. Sehingga hal ini menjadi peluang keuntungan untuk para 

pembuat minyak kelapa agar dapat membuat minyak kelapa yang 

sehat.
12

 Pemanfaatan mikroorganisme fermentasi dalam membantu 

proses pembuatan VCO selain mudah dan waktu yang dibutuhkan 

cukup singkat selebihnya karena ramah lingkungan. Proses fermentasi 

                                                           
12Ardianto dan Haerul Mutiah, “Analisis Perbandingan Asam Lemak VCO 

dengan Metode Fermentasi dari Berbagai Varietas Kelapa,” Bioeduscience, 2 no. 2 

(2018). H.123 
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memanfaatkan agen mikroorganisme yang dapat membantu 

menghidrolisis ikatan lipoprotein pada krim santan sehingga minyak 

dapat terkumpul. 

Dalam proses fermentasi starter yang dapat digunakan berupa ragi, 

yeast, atau mikroorganisme fermentasi. Penggunaan ragi sebagai 

starter sudah dari zaman dahulu digunakan untuk membuat makanan 

tradisional, seperti roti yang menggunakan yeast untuk menciptakan 

roti yang empuk dan menggembang sempurna. Menggunakan ragi 

untuk membuat makanan tradisional tempe yang memiliki tinggi 

protein dan tape untuk menghasilkan makanan yang awet dengan 

citarasa manis. ragi memiliki sejarah panjang dalam industri 

fermentasi, kemampuan jamur ragi dalam memproduksi alkohol. 

Yang terkenal dalam menghasilkan alkohol yaitu Saccaromyces 

cereviceae dimana jamur ragi ini aman untuk dikonsumsi dan 

digunakan pada industri komersial dan dikembangbiakkan dari hasil 

bioteknologi manusia. Sedangkan ragi tempe dipergunakan karena 

mengandung jamur Rhizopus oryzae dan komponen jamur lain yang 

nantinya diharapkan dapat membantu proses fermentasi dalam 

mengemulsi santan.
13

Menurut laksmi dalam buku mikologi, fungi 

Rhizopus dapat menggunakan minyak dari berbagai tumbuhan seperti 

wijen, kelapa, palem, dan biji bunga matahari sebagai sumber karbon 

melalui kerja enzim lipase.
14

 Alasan memilih Ragi tempe sebagai 

starter karena terdapat kumpulan mikroorganisme berupa jamur 

kelompok Rhizopus dimana kelompok jamur ini dapat menghidrolisis 

ikatan lipoprotein dengan menghasilkan enzim lipase dari proses 

metabolisme lipid memanfaatkan sumber karbon dari krim santan. 

Oleh karena itu menggunakan ragi tempe merupakan pilihan yang 

tepat sebagai starter untuk pembuatan VCO. Selain itu ragi tempe 

sangat ekonomis dan mudah ditemukan karena produksi tempe 

indonesia masih banyak namun pembuatan minyak kelapa murni 

secara fermentasi dengan menggunakan inokulum padat masih sedikit 

dilakukan pada produksi VCO masal. Dengan memanfaatkan ragi 

                                                           
13IbidE.C.S Chan Pelezar, Michel J, Dasar - dasar Mikrobiologi II, 2 ed. 

(Jakarta: UI. Perss, 2009); Dwijoseputro. H. 213 
14I G Roosheroe, W Sjamsuridzal, dan A Oetari, Mikologi Dasar dan 

Terapan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) 

<https://books.google.co.id/books?id=JeztDQAAQBAJ>. H 24 – 31 
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yang didalamnya terdapat kumpulan mikroorganisme yang berperan 

dalam pengolahan makanan atau minuman, Allah SWT telah 

mengaturnya dalamAl-qur’an: 

                           

Artinya: Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa 

yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka 

tidak bersyukur? (Q.S Yassin[  ]    15
 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan setelah Allah menyebutkan 

karunia-Nya dengan melalui tanaman yang di tumbuhakan oleh-Nya 

bagi mereka, Allah menyebutkan berbagai macam buah–buahan yang 

beraneka ragam dan dalam firmannya (    ) yakni 

kesemuanya itu tidak lain hanya berkat Allah SWT, kepada mereka 

bukan karena usaha dan jerih payah mereka, bukan pula karena 

kekuatan dan kemampuan mereka. Pendapat dari Ibnu abbas ra dan 

Qatadah.
16

 Tafsir  ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat makhluk 

hidup ciptaan allah di bumi yang dapat diolah sedemikian rupa dan 

memperoleh manfaatnya 

 Dalam riset yang dilakukan oleh Moehady dan Hidayatullah 

dengan jumlah ragi sebanyak 0,5 gram dihasilkan 91,35 gram minyak 

pada suhu optimum 37°C. Penelitian Siti Mujdalipah penambahan ragi 

tidak menunjukkan rendemen secara signifikan.Sedangkan dalam 

penelitian dari Novia,Aiyanti,retno dan junius fermentasi ragi tempe 

dengan konsentrasi 6%  didapatkan hasil rendemen sebesar 31,47%. 

Didapatkan hasil yang optimum, karena semakin banyak ragi yang 

terdapat pada media fermentasi (santan) maka akan semakin banyak 

jaringan miselia jamur yang akan mempercepat proses fermentasi dan 

minyak yang dihasilkan akan semakin banyak. Maka penyebab 

banyak nya minyak yang teremulsi oleh ragi yang diberikan secara 

                                                           
15Kemenag RI, “Al Qur’an dan Terjemahannya”,(Bandung:Diponegoro,2006) 

H. 350 
16 Imaduddin Abu Fida Ismail Ibnul Khatib Abu Hafs Umar Ibnu Kasir Syaikh 

imam Al-Hafiz, “Tafsir_Ibnu_Katsir_Surat_Al-Hajj.pdf” (Jakarta: Shahih, 2015). H. 

129 
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optimal akan mengekstraksi nutrisi santan yang mampu menghasilkan 

minyak.
17

Jadi ragi dapat dipilih dalam membantu produksi VCO 

dalam meningkatkan hasil rendemen berbagai variasi ragi yang 

digunakan. Dalam produksi VCO meningkatnya kuantitas rendemen 

merupakan ciri terbaik dari pembuatan VCO. 

Dalam produksi VCO kadungan minyak terbanyak berupa asam  

lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh sebagian 

besar mengandung komposisi asam lemak seperti laurat, palmitat, 

miristat dan lain sebagainya, sedangkan asam lemak tak jenuh 

kompisis asam lemak seperti Palmito oleat, oleat, linoleat, linolenat. 

Kandungan asam laurat VCO terbanyak sejumlah 40-

50%/mol.
18

Penelitian sukma budi, Ratih, dan Asmawat dalam jurnal 

reset industri hasil hutan kandungan VCO sebagian besar berupa asam 

lemak jenuh dengan komposisi terbesar berupa asam laurat. 
19

Penelitian dari novia et.all asam lemak bebas VCO kelapa puyuh 

tidak berbeda signifikan dengan perlakuan yang lain. Berbeda dengan 

penelitian Ayus dan Hasni dalam Jurnal Kesehatan Ilmiah dari 

fermentasi santan kelapa menggunakan Enzim Papain yang bertambah 

10% dan 20% menunjukkan asam lemak bebas diatas standar SNI 

yaitu 3,04% dan 3,706%  
20

 Jadi kandungan asam lemak bebas pada 

VCO menentukan kualitasnya dalam hasil produksi, baik kelapa 

maupun ragi yang digunakan terdapat pengaruh yang berarti, namun 

VCO untuk konsumsi kualitas yang paling baik mengandung Asam 

laurat. Untuk mengetahui VCO yang aman dikonsumsi perlu 

dilakukan uji kualitas VCO dengan cara uji fisikositas dan 

organoleptik. Namun yang paling penting dalam VCO yaitu 

kandungan asam lemak yang masih lengkap dan tidak berubah. Asam 

                                                           
17Bintang Iwhan Moehady dan Irwan Hidayatulloh, “Proses Pembuatan 

Minyak Kelapa Murni dengan Menggunakan Rhizopus Oligosporus,” Metana, 16 no. 

1 (2020), <https://doi.org/10.14710/metana.v16i1.25948>. H. 18-19 
18Sastromijojo Hrdjono, “Kimia Organik”, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 

2009) H. 107 
19Mevy Alvionita A, Kolagean Herry, Pontoh Julius , “Analisis Asam Lemak 

Bebas dalam Minyak Kelapa Murni Menggunakan Derivatisasi Katalis Basa”. Jurnal 

MIPA UNSRAT , Vol 5 No.1(2016) H 29-31 
20Siti Mujdalipah, “Pengaruh ragi tradisional indonesia dalam proses 

fermentasi santan terhadap karakteristik rendemen, kadar air, dan kadar asam lemak 

bebas virgin coconut oil (vco),” 1.1 (2016), H. 1–6. 
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lemak pada VCO dapat menjadi parameter uji kualitas pada VCO 

yang dihasilkan karenakandungan asam lemak dengan mudah berubah 

akibat dari proses produksi yang kurang tepat. Seperti asam lemak 

bebas yang timbul akibat proses pemanasan dan reaksi enzimatis. 

Secara biokimia proses kerusakan minyak dapat terjadi karna selama 

proses berlangsung terdapat air.Kondisi air dalam minyak akan 

dengan mudah terjadi hidrolisis membuat lemak terlepas dari 

trigliserida dan menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. 

Pentingnyaasam lemak bebas dalam VCO untuk mengetahui asam 

lemak yang terlepas. Apabila semakin banyak asam lemak bebas yang 

terlepas maka hal ini akan berakibat pada minyak yang berubah 

menjadi rusak. Rusak nya kualitas minyak ditandai dengan rasa dan 

bau yang tidak enak (ketengikan).Asam lemak bebas dalam VCO 

dapat diketahui dengan cara Uji titrasi menggunakan pelarut organik 

seperti alkohol 95% dan peniataran basa (NaOH atau KOH). 

Alasan memilih judul pertama karena ketersediaan  kelapa puyuh 

di desa keputran yang melimpah dan kurang nya pemanfaatan buah 

kelapa pada masa panen banyak buah yang terbuang percuma dan 

kualitas kelapa puyuh dinilai kurang baik jika diolah dalam bentuk  

kopra. Sedangkan ragi tempe hanya dimanfaatkan dalam pengolahan 

produk pangan tempe, selain itu jumlah ragi akan sangat berkaitan 

dengan VCO yang dihasilkan, oleh karena itu peneliti akan 

menggunakan Perlakuan ragi F0, F1, F2, F3, dan F4 atau (0 kontrol, 1 

, 3, 5 , dan 7 gram) dengan kelemahan banyaknya ragi yang diberikan 

bertambah maka belendo yang dihasilkan akan bertambah banyak. 

Maka pada pemberian konsentrasi dengan jumlah yang telah 

ditentukan diharapkan dapat menghasilkan jumlah VCO yang lebih 

baik. Kedua Metode fermentasi  memanfaatkan jamur yang terdapat 

pada ragi tempe mampu mengemulsi krim santan dengan cara 

mensekresikan enzim proteolitik dan amilolitik maka ragi tempe dapat 

menjadi pilihan dalam proses fermentasi santan kelapa puyuh dalam 

menghasilkan minyak murni. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Ragi Tempe Terhadap Produksi Virgin Coconut Oil Kelapa 

Puyuh (Cocos nucifera var. Pumila)” 
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C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Varietas tanaman Kelapa puyuh Pekon Keputran belum 

mendapatkan banyak perhatian sehingga pada masa 

panen banyak buah kelapa tua yang tidak dimanfaatkan 

secara optimal. 

b. Pada proses fermentasi santan dengan Ragi tempe 

dibutuhkan formulasi bahan dan strater yang tepat untuk 

menghasilkan keadaan fermentasi yang optimum bagi 

mikroorganisme dalam mengemulsi santan kelapa. 

c. Pada pengolahan minyak dengan cara fermentasi 

dibutuhkan hasil minyak kelapa murni dengan kondisi air 

yang minimal 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Sampel buah kelapa tua yang hanya dapat diolah menjadi 

minyak kelapa murni. 

b. Ragi tempe diberikan dengan berbagai berat (gram) 

tertentu pada proses fermentasi. 

c. Jumlah produksi minyak kelapa murni ditinjau dari 

berbagai ragi yang diberikan pada proses fermentasi. 

d. Jumlah Kadar Asam lemak bebas ditinjau dari minyak 

kelapa murni yang telah ditambahkan berbagai ragi 

dengan lama fermentasi selama 24 jam. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat  pengaruh perbedaan jumlah ragi yang 

digunakan terhadap rendemen VCO yang dihasilkan? 

2. Apakah terdapat pengaruh perbedaan jumlah ragi yang 

digunakan terhadap jumlah asam lemak bebas dari VCO yang 

dihasilkan? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan jumlah ragi yang digunakan 

terhadap rendemen VCO yang dihasilkan. 
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2. Mengetahui pengaruh perbedaan jumlah ragi yang digunakan 

terhadap asam lemak bebas dari VCO yang dihasilkan. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memperkaya sumber referensi tentang minyak kelapa murni. 

2. Bagi pendidikan 

Memberikan ilmu pengetahuan tentang produk bioteknologi 

yang ramah lingkungan. 

3. Bagi Masyarakat 

Mengetahui manfaat VCO dari kajian literatur jurnal yang mana 

dapat memberikan pengetahuan metode pembuatan minyak 

kelapa murni dengan cara fermentasi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian dari Siti Mujdalipah ragi tradisional indonesia dapat 

dijadikan sebagai starter pada pembuatan minyak kelapa murni, ragi 

dapat mempengaruhi rendemen minyak dan ragi dengan berbagai jenis 

tidak menunjukkan secara signifikan asam lemak bebas serta 

kandungan air pada VCO . Sedangkan dalam penelitian Rahmawati 

yang menambahkan bonggol nanas, ragi tape dan tempe dalam 

fermentasi santan kelapa menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

secara signifikan dan hasilnya sama. Namun berbeda dengan 

penelitian dari shaikawan menjelaskan bahwa hasil rendemen minyak 

dari proses enzimatis lebih sedikit dibanding dengan proses fermentasi 

namun tidak mengubah kandungan antioksidan pada minyak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan starter ragi 

dapat mempengaruhi proses fermentasi dalam penambahan jumlah 

rendemen minyak dan keluarnya minyak akibat proses penguraian 

atau hidrolisis rendemen santan kelapa. Berbeda dengan proses 

enzimatis tidak terdapat penambahan rendemen.
21

 

Penelitian Ganjar dan Sentani mengungkapkan bahwa metode 

fermentasi menggunakan ragi roti sebanyak 2 gr dan santan 100 mL 

                                                           
21Siti Mujdalipah; Elok Rahmawati, “Pembuatan VCO ( Virgin Coconut Oil ) 

dengan Proses Fermentasi dan Enzimatis,” 1 no. 1 (2018), H. 1–5; Phanida Saikhwan 

et al., “Extraction of Coconut Oil from Coconut Milk Foulants Using Enzyme,” 02008 

(2016), H. 4–8. 
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akan menghasilkan minyak sejumlah 29.5 mL apabila dilakukan 

dengan suhu optimum 30°C dan lama waktu fermentasi sebesar 18 

jam. Berbeda dengan riset yang dilakukan Ishak dan Aji menjelaskan 

bahwa lamanya waktu fermentasi selama 36 jam akan menghasilkan 

rendemen minyak 28,% , asam lemak bebas 0,18%, dan air 0,07%. 

Metode enzimatis dengan bonggol nanas diketahui bahwa semakin 

banyak bonggol nanas yang diberikan maka akan menaikkan jumlah 

kadar asam lemak bebas semakin tinggi. Menurut Asmoro dan 

widyawati keadaan optimum konsentrasi yeast sebanyak 6% dengan 

lamanya proses fermentasi selama 48 jam
22

. Jadi pada proses 

fermentasi akan optimum jika suhu dan lamanya proses yang 

diberikan akan mempengaruhi hasil rendemen minyak. Sedangkan 

pada proses enzimatis akan optimum jika adanya penambahan 

konsentrasi enzim yang diberikan akan meningkatkan rendemen 

minyak yang dihasilkan.  

 

Penelitian Putu Neswary pada pembuatan tempe biji nangka, 

konsentrasi ragi terbaik pada taraf 1 gram dengan lama perlakuan 48 

jam maka dihasilkan protein sebesar 5,96%. Berbeda dengan 

penelitian Suriati Putri dengan melakukan pemanasan santan selama 

10 menit akan meningkatkan hasil rendemen minyak sebelum 

ditambahkan ragi roti pada proses fermentasi santan kelapa.
23

 Jadi 

peneliti kedua nya dapat disimpulkan bahwa proses fermentasi 

menggunakan waktu dan suhu optimum serta penggunaan konsentrasi 

ragi tempe yang sesuai dengan jumlah banyak nya bahan yang dapat 

difermentasikan. Jika penggunaan santan yang dimasak terlebih 

dahulu akan menyebabkan peningkatan hasil rendemen minyak. 

                                                           
22Andaka Ganjar dan Arumsari Sentani, “Pengambilan Minyak Kelapa 

Dengan Metode Fermentasi Menggunakan Ragi Roti,” Jurnal Teknik Kimia, 10 no. 2 

(2016), H.65–70; Ishak, Amri Aji, dan Israwati, “Pengaruh Waktu Fermentasi dan 

Berat Bonggol Nanas pada Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO),” Jurnal Teknologi 

Kimia Unimal, 5 no. 1 (2016), H. 66–77; Novian Asmoro, Retno Widyastuti, dan 

Junius Junius Ndrudu, “Production Of Virgin Coconut Oil (VCO) Using Fermentation 

Method Extraction With lRagi Tempe,” 175.Icase (2018), H. 74–77. 
23Ganjar Andaka Putu Oka Nareswary, “Pembuatan Tempe dari Biji Nangka 

sebagai Makanan Sehat Berprotein,” Вестник Росздравнадзора, 2 no. 2 (2017) H. 4-

6 ; Moehady dan Hidayatulloh; Suriati Eka Putri dan Pince Salempa, “Peningkatan 

Produksi Minyak Kelapa dengan Cara Fermentasi di Kabupaten Bulukumba,” 2008, 

H. 26–29. 
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Penelitian Desi Arisanti menjelaskan bahwa kandungan asam 

lemak bebas dari hasil hidrolisis santan dengan bantuan Kultur Bakteri 

menghasilkan paling baik sejumlah 10 gram sebagai batas maksimum 

penggunaan kultur. Sedangkan pada penelitian Rosdiani azis 

rendemen hasil pemeraman santan terbaik pada proses pemeraman 

santan sebesar 8,75% lebih tinggi dari pemanasan santan yaitu sebesar 

6,75%. Lama waktu fermentasi yang diperlukan untuk meningkatkan 

kadar abu serta air pada tempe mengakibatkan menurunnya lemak, 

karbohidrat, maupun protein menurut hasil penelitian Afdil. S.
24

 Jadi 

dari hasil penelitian ketiga nya dapat disimpulkan bahwa kultur 

bakteri bersamaan dengan proses pemeraman dan waktu fermentasi 

yang lama berakibat pada hasil rendemen. Mikroorganisme 

berpengaruh pada penguraian unsur–unsur organik pada proses 

fermentasi sehingga didapatkan hasil berupa pemisahan asam-asam 

lemak yang nanti nya akan terkumpul menjadi minyak. 

 

H. Kerangka Berpikir 

Tanaman kelapa sangat mudah untuk kita jumpai baik daratan 

rendah sampai tinggi. Tanaman yang tidak mengenal iklim dan musim 

namun biasa di temukan lebih banyak pada daerah tropis. Penghasil 

santan adalah buah kelapa, karena santan kelapa merupakan saripati 

dari daging buah kelapa yang nantinya akan dihasilkan minyak. 

Santan dari buah kelapa puyuh yang akan digunakan sebagai substrat 

untuk proses fermentasi. Untuk itu buah kelapa dipilih dari varietas 

Pumila. Varietas kelapa pulima di desa Keputran, kec. Sukoharjo, kab. 

Pringsewu memiliki sebaran yang cukup luas namun buah kelapa jenis 

ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pemanfaatan kelapa puyuh 

hanya dimanfaatkan buahnya dalam sediaan air kelapa dan santan dari 

buah kelapa untuk menambah citarasa pada makanan serta hanya 

ditanam sebagai tanaman hias pekarangan rumah. Namun pada masa 

panen banyak buah kelapa yang terbuang percuma, sehingga banyak 

                                                           
24Desi Arisanti, “Uji Tingkat Kualitas Free Fatty Acid ( FFA) Minyak Kelapa 

Murni ( VCO ) Terfermentasi Kultur Kering Bakteri Asam Laktat ( BAL),” Psikologi 

Perkembangan, 4.October 2013 (2019), H. 224; Rosdiani Azis, “Karakteristik Mutu 

Minyak Kelapa Hasil Proses Pemeraman dan Pemasakan Santan,” Journal of Agritech 

Science, 2 no. 1 (2018) H. 13 ; Sandra Tri Juli Fendri Afdhil Arel, Miftahur Rahmi, 

“Pengaruh Lama Fermentasi Dan Jenis Rragi Terhadap Tempe Biji Durian (Durio 

zibethinus),” 9. no. 1 (2019). H. 5  
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buah kelapa tua yang kaya kandungan santan yang melimpah kurang 

mendapatkan perhatian. 

 

Ragi tempe merupakan adonan berbagai ramuan yang dapat 

menumbuhkan mikroorganisme fermentasi. Penggunaan ragi tempe 

secara tradisional sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Pengolahan 

tempe menggunakan ragi dimaksudkan untuk membentuk protein 

nabati sebagai bahan makanan konsumsi pengganti protein daging. 

Ragi tempe pilihan yang masih aktif akan menumbuhkan 

mikroorganisme berupa Rhizopus oryzae dari jamur ini lah aktivasi 

biokimia akan di proses. Mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi 

akan melakukan proses kimiawi dengan menguraikan unsur – unsur 

molekul organik. Kemampuan mikroorganisme ini lah yang dapat 

membantu proses penguraian protein dan lemak yang terkandung pada 

santan untuk menghasilkan minyak.  

 

Proses fermentasi dipilih karena proses ini cukup mudah, hemat 

biaya, dan sederhana serta hemat energi. Proses fermentasi melibatkan 

mikroorganisme dapat yang menguraikan substrat. Sehingga dapat 

menyimpan hasil fermentasi dengan waktu yang lama. Proses 

fermentasi sangat mudah dilakukan hanya dengan memerlukan 

mikroorganisme fermentasi saja. Karena mikroorganisme ini lah yang 

akan bekerja dengan mengubah substrat menjadi ATP dan hasil 

metabolismenya berupa asam laktat. Beberapa mikroorganisme yang 

terdapat pada ragi akan mensekresikan enzim yang mampu memecah 

protein santan dalam ikatan lipoprotein pada santan. Pada proses 

fermentasi santan, mikroorganisme akan menguraikan protein, 

karbohidrat, dan lemak. Sehingga bulir minyak dapat terkumpul dari 

terlepasnya ikatan lipoprotein. Cukup mudah proses fermentasi 

dilakukan namun kendala yang dapat terjadi apabila proses fermentasi 

dilakukan tidak tepat. 

VCO (Virgin Coconut Oil) merupakan minyak yang dihasilkan dari 

modifikasi pembuatan minyak kelapa. Pembuatan VCO dengan 

metode fermentasi memiliki kualitas yang berbeda dari minyak kelapa 

hasil pengeringan maupun pemanasan. Minyak kelapa murni 

cenderung memiliki wangi khas kelapa dan berwarna jernih air atau 
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tidak berwarna. Daya simpan yang lebih lama dengan kadar asam 

laurat terbanyak. Kandungan asam lemak jenuh yang terkandung 

dalam VCO jika dalam jumlah banyak akan mengakibatkan daya 

simpan yang lama karena minyak tidak akan mudah tengik atau basi. 

Pemanfaatan bahan bahan alami dan penggunaan metode fermentasi 

yang hemat energi, peneliti akan memanfaatkan kelapa varietas 

pumila untuk diolah menjadi produk bioteknologi berupa minyak 

kelapa murni dengan penambahan ragi tempe pada metode fermentasi. 

Kerangka pemikiran dari penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  

Skema Kerangka Pemikiran 

Virgin Coconut Oil (VCO) 

Masa panen raya banyak Kelapa Puyuh 

(Cocos nucifera var Pumilla) yang terbuang dan kurang 

dimanfaatkan 

Pengolahan santan dengan metode fermentasi 

ditambahkanRagi Tempe 

(mempercepat hidrolisis santan menjadi VCO ) 

Daging buah kelapa puyuh yang sudah tua dapat 

menghasilkan santan  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ragi Tempe 

1. Definisi Ragi Tempe 

Kumpulan spora mikroorganisme yang terdapat pada media 

biakan berupa butiran kecil atau nutrient disebut ragi. Golongan 

mikroorganisme pada ragi adalah golongan kapang, dan ukuran 

kapang jauh lebih besar dan kompleks dari pada khamir. kapang 

yang merupakan kumpulan organisme multiseluler memiliki 

beberapa jenis dan fungsi yang berbeda. Kapang juga disebut 

jamur berfilamen (benang) dapat membentuk hifa kemudian 

terbentuk miselium. Sedangkan khamir merupakan jamur 

uniseluler dengan beragam bentuk seperti oval, silinder atau 

spherik dan tidak dapat membentuk hifa yang kemudian 

menjadi miselium yang bereproduksi dengan cara bertunas. 

Menurut walker dan Stewart, ragi merupakan mikroorganisme 

eukariotik yang dapat hidup dalam berbagai ekologi, ragi dapat 

melakukan metabolisme dan aktivitas fermentasi karena 

memiliki nutrisi dan substrat yang dibutuhkan, jadi ragi 

merupakan kumpulan dari beberapa mikroorganisme yang 

kemudian akan melakukan proses metabolisme dengan 

menguraikan substrat organik dan hasil akhirnya berupa asam 

laktat.
25

 

  

                                                           
25 M. Lies Suparti, Pembuatan Tempe, ed. oleh Kanisius, 1 ed. (Yogyakarta: 

Kanisius, 2003); Raheliya BR Ginting Asprina BR Surbakti, Shinta Putri Rahayu, 

Sinek Mehlui BR PA, “Sistem Aplikasi Logika Fuzzy Untuk Penentuan Optimasi 

Ragi Tempe Pada Proses Fermentasi Tempe Kedelai Menggunakan Metode Fuzzy 

Mamdani ( Studi Kasus : Pengrajin Tempe Kedelai Desa Bulu Cina ),” Jurnal Ilmiah 

Simantek, 4. no. 2 (2021); Kritiandi et.all, Teknologi Fermentasi, (Jakarta: Yayasan 

Kita Menulis perss,2021). H. 7 
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2. Klasifikasi Kapang pada Ragi Tempe 

 

 
Gambar 2.1 Ragi Tempe 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Klasifikasi / Taksonomi menurut Alexopaulos dan Mims 

(1979) adalah sebagai berikut : 

Kingdom :Mycota 

Divisi : Amastigomycota 

Subdivisi : Zygomycotina 

Kelas : Zygomycetes 

Ordo  : Mucorales 

Famili :Moraceae 

Genus : Rhizopus  

Klasifikasi Laru tempe setidaknya memiliki empat jenis kapang, 

yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus arrhizus. 

Berdasarkan suhu pertumbuhan optimal mikroba dapat dibedakan 

dalam tiga kelompok, yaitu mikroba psikrofil, mesofil, termofil. 

Sedangkan pada Rhizopus oryzae pada pertumbuhan optimum 

termasuk dalam mikroba mesofil yang memiliki temperatur 25-37°C 

serta suhu minimum 15°C dan suhu maksimum 47°C. Pada penelitian 

yang akan dilakukan dapat menggunakan ragi 

tempe sebagai mikroba pada fermentasi santan. 
26

 

 

 

                                                           
26 Taufik Hidayatullah, Identifikasi Jamur Rhizopus Sp dan Aspergilus Sp 

Pada Roti Bakar Sebelum dan Sesudah Dibakar Yang Dijual Di Alun - Alun 

Jombang, Isbn, 2018, IV. H. 4 
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3. Morfologi Kapang Pada Ragi Tempe 

Kapang tempe  yang hidup pada substrat organik dengan 

suhu optimum 25–30 °C dan biasa ditemukan dalam fermentasi 

kedelai. Sebaran kapang mencakup daerah tropis dan subtropis. 

Kapang ini dapat diisolasi dari tanah, buah sayur yang 

membusuk, dan biji-bijian. Kapang tempe memiliki ciri fisik 

warna putih sampai abu-abu, miselium terbentuk dari benang 

hifa yang bercabang. Hifa tidak memiliki sekat dan dinamakan 

hifa senositik. Apabila Kapang tempe akan mendekati masa 

reproduksi maka akan membentuk hifa yang bersekat. Dinding 

hifa memiliki senyawa kitosan dengan molekul nya mirip kitin 

dan terdapat lebih banyak glukosamin pada tiap sub 

unitnya.Kapang dari genus Rhizopus membutuhkan jumlah 

oksigen, kelembaban air, suhu yang optimal untuk 

pertumbuhannya dan dipengaruhi oleh pH dan kandungan 

nutrisi pada media. Karbohidrat sebagai sumber karbon dan 

energi yang paling banyak digunakan sebagai nutrisi bagi 

pertumbuhan mikroba selama fermentasi. Oleh karena itu 

kandungan sumber karbon perlu mencukupi. Dari proses 

pemecahan glukosa dapat menghasilkan sejumlah kecil energi, 

karbon dioksida, air dan metabolit organik seperti asam laktat 

dan asam organik yang lainnya digunakan dalam pertumbuhan 

maupun metabolisme. Semakin banyak karbohidrat yang 

dipecah menjadi glukosa, semakin rendah kandungan 

karbohidrat nya. Pada pertumbuhan kapang yang baik 

memungkinkan lebih banyak glukosa untuk diuraikan
27

 

a. Rhizoid 

Rhizoidmemiliki warna coklat yang bercabang dan 

berlawanan arah. Dan tumbuh nya sporangiofor tidak 

menentu, bisa tumbuh melalui stolon.  

b. Sporangiofor dan Stolon 

Sporangioformemiliki bentuk yang bermacam-macam 

seperti garpu dan dinding berduri. Warna sporangiofor dari 

coklat gelap sampai coklat hitam. Diameter kurang lebih 50-

                                                           
27IbidAfdhil Arel, Miftahur Rahmi. H. 4 
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200µm. Stolon tidak memiliki warna dan bertekstur kasar 

sampai halus. 

c. Sporangiospora dan Klamidospora. 

Memiliki panjang 4-10µm, permukaan nya bergaris dan 

berbentuk bulat sampai poligonal. Dan Bentuk 

Klamidospora bulat atau elips dengan diameter 10-35µm .
28

 

 

4. Metabolisme Kapang Ragi Tempe 

Kapang memiliki reaksi metabolit dengan menguraikan 

substrat organik seperti hasil metabolisme berupa Enzim 

Hidrolitik (enzim lipase, amilase, protease, dan pektinase). 

a. Metabolisme Karbohidrat. 

Metabolisme karbon pada fungi sumber utamanya adalah 

karbohidrat dan derivatnya. Tahapan pada metabolisme 

karbohidrat yang pertama transpor, namun pada turunan 

trisakarida dan monosakarida harus melalui tahapan 

hidrolisis terlebih dahulu di luar sel. Transpor monosakarida 

melalui protein transpor spesifik membran melalui 

permease. 

b. Metabolisme Protein 

Kapang berfilamen diketahui memiliki kemampuan 

memecah protein sedangkan khamir kurang diketahui 

mampu menguraikan protein. Kemampuan kapang dalam 

memecah protein menggunakan unsur nitrogen dan karbon 

di lingkungan dan pengaruh enzim protease. Fungi 

mensekresikan enzim protease dengan menguraikan asam-

asam amino 

c. Metabolisme Lipid 

Kapang menggunakanLipid (trigliserida/triasilgliserol) 

dalam struktur lemak dan minyak sebagai sumber karbon. 

Enzim lipase yang disekresikan oleh fungi mampu 

menghidrolisis lipid dan mengubahnya menjadi 

diasilgliserol, monoasilgliserol, dan asam lemak. Menurut 

laksmi dalam buku mikologi, fungi Rhizopus dapat 

menggunakan minyak dari berbagai tumbuhan seperti wijen, 

                                                           
28  IbidTaufik Hidayatullah, IV. H.8-9 
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kelapa, palem, dan biji bunga matahari sebagai sumber 

karbon melalui kerja enzim lipase.
29

 

 

B. Kelapa Puyuh 

 

 
Gambar. 2.2 Kelapa Puyuh ( Cocos nucifera.var. Pumila ) 

( Sumber : Dokumen pribadi ) 

 

1. Definisi Kelapa  

Kelapa merupakan tanaman perkebunan/industri berupa 

pohon batang lurus dari famili Palmae. Penyebutan kelapa dari 

berbagai negara maupun secara bahasa banyak ditemukan 

seperti pada kata coco pertama kali digunakan oleh Vasco da 

Gama, selanjutnya ditemukan penyebutan lain yaitu Pohon 

kehidupan, Coconut, Nux indieca, Ganz-ganz, Narlie, dan 

sebagainya. Buah yang umumnya banyak ditemukan di 

pinggiran daerah pantai kini sudah banyak dijadikan sebagai 

komoditas pertanian unggul.
30

 

2. Klasifikasi Kelapa Puyuh 

Klasifikasi Kelapa ( Cocos nucifera ) adalah sebagai berikut 

: 

Regnum : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub- Divisi  : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

                                                           
29  Ibid. Roosheroe, Sjamsuridzal, dan Oetari. H 24 – 31 
30 Suhardiyono, Tanaman Kelapa Budidaya dan pemanfaatanya, Kanisius, 2 

ed., 1995; Rahmat M., Tanaman Penghasil Bahan Bakar (Alprin, 2020) 

<https://books.google.co.id/books?id=S9sBEAAAQBAJ>. H. 6-8 
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Ordo : Palmales 

Famili : Palmae 

Genus : Cocos 

Spesies : Cocos nucifera L ( var. Pumila ) 
31

 

3. Morfologi Tanaman Kelapa Puyuh 

Sebaran tanaman kelapa cukup banyak ditemukan di pulau 

Sumatra, Jawa barat (Banten dan priangan), jawa tengah ( 

Banyumas ), jawa timur (Kediri), Sulawesi utara umumnya 

Minahasa dan gorontalo, serta kalimantan Timur. Buah kelapa 

dibedakan dari corak warna diketahui kelapa hijau, kelapa 

merah dan kelapa kuning. Varietas Kelapa Genjah berbuah pada 

umur pohon mencapai tiga tahun dengan tinggi pohon mencapai 

satu sampai dua meter. Kelapa puyuh merupakan kelapa yang 

kulit buahnya berwarna hijau namun buahnya kecil dan 

pohonnya memiliki tinggi 1-2m beradaptasi dengan baik pada 

lahan kering beriklim basah dengan ketinggian mencapai 600-

900 m dpl. Dengan syarat tumbuh optimal pada daerah tropis 

antara 23°LU dan 23°LS dan suhu optimum tahuan mencapai 

27°C. Jenis tanah untuk tumbuh cukup ideal untuk pertumbuhan 

tanaman kelapa adalah tanah aluvial dengan kandungan unsur 

hara yang tinggi serta diimbangi areal drainase yang memadai. 

Tanaman kelapa dapat tumbuh pada tanah berpasir atau koral 

dengan pH 8 dan tanah liat masam kurang dari pH 5.
32

 

 

Kelapa dapat berbuah sebanyak sepuluh sampai tiga belas 

kali dalam setahun. Buah kelapa dalam satu tandan dapat 

mencapai dua belas buah. Buah kelapa yang sudah mencapai 

usia kematangan dapat menjadi pilihan dalam pembuatan kopra. 

Daging buah merupakan bagian terpenting yang dapat 

dimanfaatkan, dengan lapisan putih tebal kaya nutrisi akan 

                                                           
31  Warisno, Budi Daya Kelapa Genjah (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003) 

<www.kanisiusmedia.com>. H.16 
32Octavianty dan Hermawati, Top 15 Tanaman Perkebunan (Penebar 

Swadaya Grup) <https://books.google.co.id/books?id=iRWrCQAAQBAJ>; Tatang 

Suharmana Erawan, Aya Sofa Novia, dan Johan Iskandar, “Etnobotani tanaman 

kelapa di Desa Karangwangi , Cianjur , Jawa Barat,” Proseding Seminar Nasional 

Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 4. no. 2 (2018), 

<https://doi.org/10.13057/psnmbi/m040211>. H. 163 
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bervariasi sesuai tingkat kematangan buah. Penambahan berat 

dalam perkembangan buah kelapa akan terus berlanjut secara 

terus menerus hingga mencapai bobot maksimum pada bulan 

ketujuh. Setelah periode tersebut air yang terkandung dalam 

buah akan berangsur menurun pada bulan ke sembilan  dan 

akan mencapai titik akhir pertumbuhan yang disebut kelapa tua 

hal ini jadi pada bulan ke sepuluh. Kadar air berkurang dan 

kelapa tua akan berbunyi nyaring saat dikocak. 
33

 

a. Batang 

 
Gambar 2.2.1 Bagian Batang Kelapa Puyuh 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
 

Struktur batang yang tumbuh lurus ke atas bersamaan 

dengan tumbuh nya daun, karena tanaman kelapa termasuk 

dalam tanaman roset batang. Kelapa tidak berkambium 

sehingga tidak memiliki pertumbuhan sekunder. Jaringan 

meristem ujung sebagai titik tumbuh batang maupun daun. 

b. Daun 
 

 
Gambar 2.2.2 Bagian Daun Kelapa Puyuh 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

                                                           
33  Ibid Warisno. H. 23 
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Daun pada tanaman kelapa dewasa memiliki jumlah 

sekitar 30-35 daun,  memiliki panjang mahkota kurang lebih 

6 m yang  melingkar pada mahkotanya. Tiap 6 daun 

berurutan akan membentuk satu garis akan membentuk 

sudut 140° secara spiral. Jumlah anak daun 150-250 anak 

daun. Panjang anak daun sampai pangkal mencapai 90-125 

cm. 

c. Bunga 

 

 
Gambar 2.2.3  

Bunga Kelapa Puyuh 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Kelapa berumah satu yang terdapat bunga jantan dan 

betina dalam satu malai serta spathe. Letak bunga jantan 

diujung sedangkan bunga betina terletak di dasar malai. 

Pembukaan bunga jantan dan betina secara kontinu pada saat 

sapthe mulai membuka dan akan terus terbuka sampai bunga 

betina mulai mekar dan melakukan proses polinasi pada 

waktu empat hari lamanya. Penyerbukan terjadi secara 

bersamaan pada waktu bunga jantan dan betina matang 

bersamaan dan berpeluang lebih besar dalam penyerbukan 

sendiri.
34

 

 

 

                                                           
34 Lollie Agustina P putri Aditya Prakoso, Hot Setiado, “Identifikasi Karakter 

Morfologis Dan Hubungan Kekerabatan Beberapa Genotipe Kelapa (Cocos 

nuciferaL.) Di Kabupaten Langkat Sumatera Utara,” Jurnal Agroekoteknologi FP 

USU, 7. no. 45 (2019). H. 18 
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d. Buah 

 

 
Gambar 2.2.4  Buah Kelapa Puyuh  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Buah kelapa merupakan buah batu yang tersusun atas: 

1) Kulit Luar  (Exocarpium ) 

 Kulit luar merupakan bagian terluar dari buah kelapa, 

memiliki sifat keras, licin, serta tipis memiliki ukuran 

0,14mm. Warna kulit luar dapat berupa hijau, kuning, 

atau jingga. 

2) Kulit tengah (Mesocarpium) 

 Terdiri dari jaringan dan sel serat yang keras dan kuat 

namun terdapat jaringan lunak di antara dua sel serat 

yang kuat tersebut. Memiliki ketebalan 3-5cm. 

3) Kulit dalam  (Endocarpium) 

Bagian lapisan yang paling keras, karena banyak 

mengandung silika (SiO2). Memiliki ketebalan 3-6mm, 

serta pada bagian pangkal terdapat ovule atau mata 

tumbuh yang berukuran tidak sama dan ovule menjadi 

bakal tunas tumbuh. 

4) Endosprm cair 

 Endosperm mulai terbentuk pada 5 bulan pertumbuhan 

yang masih berbentuk cairan selanjutnya endosperm 

mengalami pertumbuhan penebalan pada umur 6 bulan. 

Semakin tebal buah kelapa maka kandungan 

Endosperm cair akan berkurang oleh karena itu 

komposisi kandungan air kelapa terdiri dari gula (2%) 

dan zat kering maupun abu sebanyak (4%). 
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5) Endosperm padat 

 Berwarna putih dengan ketebalan 8-10 mm, dalam 

endosperm padat berumur 12 bulan ditemukan enzim 

yang dapat meningkatkan kandungan minyak. buah 

yang sudah tua memiliki komposisi Air (25%), Minyak 

(34%), Protein (3%), dan Abu (1%).
35

 

4. Identifikasi Buah Kelapa Siap Panen 

Identifikasi kelapa siap panen meliputi 

1) Berdasarkan ciri fisik 

Sabut kelapa mulai mengering, tempurung berwarna 

kecoklatan sampai hampir kehitaman, penurunan berat 

buah, pembentukan putik lembaga sempurna. 

2) Karakteristik kandungan kimia 

Endosprm kelapa yang akan digunakan untuk 

pembuatan minyak kelapa memiliki kompsisi 

karbohidrat  9,9% , lemak 38%, Protein 4,6%.. 

3) Waktu panen buah kelapa 

Panen buah kelapa tua berumur 10 sampai 12 bulan, 

jika rotasi panen lebih dari 2 bulan maka terdapat 

kemungkinan banyak buah yang sudah jatuh ketanah.  

Waktu panen dilakukan pada waktu pagi sampai sore 

hari apabila tidak terkendala cuaca. 

 

C. Virgin Coconut Oil 

1. Definisi Virgin Coconut Oil  

Saliban berpendapat bahwa virgin coconut oil (VCO) adalah 

bentuk dari minyak yang diperoleh dengan cara pemurnian 

santan kelapa dengan menggunakan metode tertentu untuk 

mendapatkan unsur kimiawi. Dengan demikian VCO 

merupakan bentuk minyak dari hasil modifikasi pembuatan 

minyak kelapa dengan memanfaatkan mikroorganisme akan 

dihasilkan minyak dengan kadar air dan kadar asam lemak 

                                                           
35Gun Mardiatmoko, Produksi Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L.), 2018. H. 

26-27 
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bebas yang rendah, yang memiliki kelebihan umur simpan lebih 

lama. 
36

 

 

2. Prinsip pembuatan Virgin Coconut Oil 

Menurut Ir. Barlina Rindengan, M.S, Bahwa tidak ada cara 

dan alat yang baku dalam produksi minyak kelapa murni, 

namun faktor pentingnya adalah mutu VCO yang dihasilkan 

tidak mengandung asam lemak bebas yang tinggi atau tidak 

terdapat zat maupun mikroba berbahaya dan aman dikonsumsi. 

Pembuatan minyak kelapa murni bahan utamanya adalah 

kelapa, tanaman kelapa yang paling baik untuk dijadikan VCO 

adalah yang ditanam di dataran tinggi, jika kelapa yang diambil 

dari dataran rendah seperti pantai, kelapa yang akan dijadikan 

VCO kualitasnya kurang bagus. Karena kandungan asam laurat 

terbanyak dapat ditemukan pada bagian endosprm padat buah 

kelapa yang ditanam ditaran tinggi. Selain itu pemilihan umur 

kelapa yang berumur 12 bulan dan tidak tumbuh bakal batang 

merupakan tingkat kematangan buah yang tepat. Buah kelapa 

yang memiliki ciri ini apabila dibelah daging buah nya 

berwarna putih dan cangkang kelapa berwarna coklat 

kehitaman. Kelapa pilihan akan menghasilkan minyak yang 

banyak karena kandungan minyak tertinggi pada buah kelapa 

yang sudah tua. Jadi penggunaan bahan pilihan akan 

menghasilkan produk yang berkualitas. Proses pembuatan VCO 

sama sekali tidak menggunakan zat kimia dan pelarut organik 

serta pelarut minyak. Melalui proses ini VCO yang dihasilkan 

terasa wangi aroma khas kelapa yang unik. Apabila minyak 

membeku akan berubah warna putih dan apabila mencair akan 

berwarna bening seperti air.
37

 

                                                           
36 Ellen Bayu Anggara, Muhammad Faizal, Yuyun Septiawan, Pemberdayaan 

MAasyarakat Dalam memanfaatkan Kekayaan Sumberdaya Alam Didesa Patik 

(Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2020) 

<https://books.google.co.id/books?id=kf3pDwAAQBAJ>. H. 13-14 
37Hilda F. G. Kaseke, “Mempelajari Kandungan Gizi Tepung Ampas Kelapa 

Dari Pengolahan Virgin Coconut Oil ( VCO) dan Minyak Kopra Putih,” 9. no. 2 

(2017), H. 115–22. 
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Komposisi pembuatan santan yang tepat akan menghasilkan 

rendemen yang maksimal untuk pembuatan VCO, menurut 

rindengan 30 butir kelapa mampu menghasilkan 1,85 liter 

minyak murni, dan menghasilkan 10,6 kg kelapa parut dari 30 

butir kelapa atau setara 16 butir kelapa per liter. Emulsi 

merupakan campuran dari dua atau lebih zat yang terbentuk 

oleh salah satu zat pencampur sebagai yang dominan. Proses 

emulsi lemak yang menjadikan protein sebagai emulgator 

menyebabkan terjadinya proses penguraian lemak menjadi 

minyak. Dengan mengikat protein dan butir minyak yang telah 

terurai akan membentuk lapisan tersendiri dan tidak akan 

tercampur air. Proses emulsi tidak akan pecah sebab apabila 

tegangan antar minyak dan protein yang lebih rendah. Minyak 

murni terbentuk apabila ikatan emulsi tersebut dirusak. Proses 

rusaknya ikatan emulsi dengan cara fermentasi. Karena proses 

fermentasi dapat menguraikan molekul organik yang dibantu 

oleh mikroba pada santan.
38

 

 

3. Pengolahan santan kelapa  

Santan merupakan bahan wajib pada tiap makanandi daerah 

asia, santan untuk menambahkan citarasa gurih pada masakan 

berkuah. Santan menjadi bagian terpenting dalam menu 

masakan di indonesia dan relatif dikonsumsi pada jumlah yang 

besar. Santan memiliki kendala pada daya simpan santan hanya 

dapat dikonsumsi setelah pembuatan karna jika tidak segera 

digunakan maka akan basi dan busuk dalam beberapa jam saja. 

Santan mudah sekali busuk karena santan kaya sumber nutrisi 

bagi pertumbuhan mikroba. Santan banyak terkandung banyak 

protein, lemak, karbohidrat sebagai substrat. Santan merupakan 

emulsi minyak berwarna putih dalam air. Dapat diperoleh 

dengan cara mengeluarkan sel daging dan memeras 

                                                           
38Adhitya Yudha Pradhana et al., “Optimasi Produksi Virgin Coconut Oil 

dengan Metode Direct Micro Expelling [Production Optimization of Virgin Coconut 
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ditambahkan air yang akan terlihat seperti susu dan biasa 

disebut juga coconut milk.
39

 

Kandungan santan tiap kelapa berbeda-beda sesuai dengan 

varietas kelapa nya, namundiketahui bahwa kandungan santan 

pada kelapa varietas genjah (Pumila) memiliki kandungan 

kopra yang sedikit namun memiliki kadar air yang tinggi dan 

kadar santan yang banyak. Sementara kadar krim dan skim 

menentukan kualitas minyak yang dihasilkan semakin banyak 

komposisi kedua nya maka kadar minyak akan semakin 

banyak.
40

 Daging buah kelapa pilihan menghasilkan jumlah 

santan yang banyak karena semakin tua umur kelapa maka 

kandungan santan yang ada di dalamnya semakin banyak, 

namun perlu diperhatikan juga tempat tanaman kelapa karena 

habitat kelapa dapat mempengaruhi kualitas kelapa yang akan 

diambil santan nya
41

 

 

4. Pembuatan minyak murni dengan fermentasi  

Pengolahan santan kelapa secara biokimia dilakukan dengan 

menambahkan mikroba sebagai inokulum. Memproses daging 

kelapa segar menjadi santan kemudian menambahkan mikroba 

atau ragi kedalam santan dapat berupa BAL atau ragi tempe. 

Menurut Ganjar, Fermentasi merupakan proses modifikasi 

biokimia yang dikehendaki dari hasil makanan yang diangkut 

oleh mikroorganisme beserta enzimnya atau proses kimiawi 

pada substrat organik yang dibantu dengan aktivitas enzim.  

Cara fermentasi dipilih karena santan adalah media yang cocok 

untuk pertumbuhan mikroba yang dapat memutuskan ikatan 

protein, minyak, dan air merupakan emulsi pada santan. Ikatan 

kimia pada protein akan rusak apabila dalam kondisi asam, atau 

protein dapat terdenaturasi dengan adanya asam sehingga 

minyak akan keluar. Mikroba memiliki kemampuan 

menghasilkan enzim protease maupun lipase yang mampu 

                                                           
39Winarno, Kelapa Pohon Kehidupan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015). 

H.15 
40Snusi Gugule dan Feti fatimah, Santan Kelapa, 1 ed. (Sulawesi: Universitas 

Sam Ratulangi Perss, 2017).H. 27 
41Ibid Ishak, Aji, dan Israwati. H. 68 
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menghidrolisis minyak yang didukung kadar air tinggi. Selama 

proses fermentasi kapang Rhizopus oligosporus mensintesis 

enzim protease, sedangkan kapang Rhizopus oryzae mensintesis 

enzim amilase dan sedikit mensintesis enzim protease karena 

dalam keadaan pH yang tinggi enzim protease tidak bekerja 

secara maksimal. Perubahan pH dalam proses fermentasi  tidak 

berubah secara signifikan. Prinsip pembuatan VCO adalah 

dengan cara kerusakan protein yang menyelubungi globula 

lemak menggunakan enzim-enzim proteolitik, enzim yang 

dihasilkan oleh mikroba. Pada pembuatan VCO dengan metode 

fermentasi krim yang sudah didapatkan kemudian dicampurkan 

ragi tempe yang mengandung Rhizopus oligosporus. Mikroba 

ini memiliki kemampuan menghasilkan enzim protease dan 

lipase yang dapat menghidrolisis minyak dengan didukung oleh 

kadar air yang tinggi.
42

 Reaksi pada hidrolisis ikatan peptida 

pada protein dapat dipecah sehingga molekul protein 

terdegradasi menjadi bagian sederhana berupa asam amino dan 

komponen karboksil, yang an terbentuk tiga lapisan minyak, 

blondo, air. 
43

 

 

Untuk memperoleh minyak kelapa dengan kualitas terbaik 

maka cara yang dilakukan menurut Setiaji dan Surip adalah 

sebagai berikut; Pertama, kelapa dikupas untuk memisahkan 

antara daging buah dengan kulit sabut dari tempurung, lalu 

dibuang airnya. Kelapa yang sudah dikupas kemudian 

ditempatkan dalam satu wadah dan diparut. Parutan kelapa 

dicampur dengan air bersih, lalu diperas. Hasil perasan kelapa 

ditampung dalam toples plastik. Lanjutkan Pemerasan kelapa 

dilakukan dua kali. Yaitu ampas hasil perasan pertama 

dicampur lagi dengan air bersih, lalu diperas dan hasil perasan 

disaring dan ditampung dalam toples. Proses pemerasan sangat 

                                                           
42 Retno Dwi Jayanti dan Unung Leoanggraini, “Fermentasi Kitin dari Limbah 

Cangkang Kepiting Menggunakan Jamur Rhizopus Oryzae pada Berbagai Kadar Air,” 

Fullerene Journal of Chemistry, 5. no. 1 (2020), 10 

<https://doi.org/10.37033/fjc.v5i1.144>; Zubaidah, Isolasi dan Karakteristik Minyak 

Kelapa Murni ( VCO ) dan Minyak Goreng dengan Metode Fermentasi Alami 

Tradisional Aceh, Tesis (Medan, 2016). H. 10 
43 Loct it Hardjono Sastrohamidjojo. H. 35 
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penting dan harus segera dilakukan, karena jika parutan kelapa 

terlalu lama didiamkan dapat merubah rasa menjadi asam dan 

tidak bisa menghasilkan VCO. Air perasan disebut santan 

kemudian santan didiamkan selama dua jam, akan 

menghasilkan dua lapisan yaitu lapisan atas adalah krim dan 

bagian bawah adalah skim. Setelah air terbuang, proses lanjutan 

kanil (krim)  diolah dengan berbagai metode yaitu sentrifugasi, 

pancingan, pengasaman, fermentasi, dan enzimatis. Setelah 

metode diaplikasikan maka minyak akan dihasilkan dan proses 

akhir dilakukan dengan cara menyaring minyak untuk 

meminimalisir kadar air mencegah rancidity (ketengikan)
44

 

Fermentasi merupakan proses pemanfaatan pemecahan 

senyawa dari bahan protein komplek. Proses fermentasi 

ditunjukkan dengan adanya asam laktat sebagai tanda 

keberhasilan fermentasi, hal ini akan berakibat terganggunya 

pertumbuhan kapang penghambat amonia bebas. Kekurangan 

dalam proses fermentasi pada lama waktu yang dilakukan akan 

menyebabkan penurunan kadar protein dan karbohidrat. 

Semakin lama waktu yang diperlukan maka akan mengurangi 

kandungan protein dan karbohidrat. Karena karbohidrat dan 

protein digunakan untuk laju pertumbuhan kapang. 

 

5. Komponen aktif yang terkandung dalam VCO 

Dalam satu liter minyak kelapa murni yang dibuat tanpa 

pemanasan dan hanya memodifikasi proses pembuatannya saja 

dengan cara fermentasi akan diperoleh sejumlah zat aktif yang 

memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Beberapa komponen 

aktif yang terdapat dalam vco antara lain:  

a. Asam –asam lemak 

Lemak memilki stuktur umum  berupa kelompok 

makromolekul berupa karbon(C), oksigen (O), hidrogen (H). 

Dalam struktur kimia berupa gliserol dan asam lemak oleh 

dua molekul sederhana tersebut melalui reaksi dehidrasi atau 

reaksi antar molekul gliserol dan asam lemak menghasilkan 
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molekul lemak dan membebaskan molekul air
45

. Asam 

lemak adalah seyawa amfipatik dengan gugus karboksil 

bersifat hidrofilik dan ekor hidrokabon yang bersifat 

hidrofobik. Asam lemak jenuh dapat diartikan sebagai asam 

yang tidak memiliki ikatan rangkap dalam struktur kimia 

nya, atau rantai atom karbon penyusun nya berikatan 

tunggal/ mengikat dua atom hidrogen. Apabila asam ini 

terhidrolisis oleh reaksi oksidasi selama pengolahan dan 

penyimpanan maka minyak akan menimbulkan rasa dan bau 

yang tidak enak ( ketengikan atau rancidity). Sedangkan 

asam lemak bebas merupakan asam lemak rantai panjang 

yang tidak teresterifikasi dan terlepas dari ikatan gliserol 

nya, sehingga asam lemak bebas adalah ciri kerusakan 

minyak. Karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak 

sehingga terjadi reaksi terlepasnya ikatan asam lemak bebas 

dalam struktur molekul lemak dari gliserin.
46

 

Komposis asam lemak jenuh sebanyak (92,96%), asam 

lemak tak jenuh (7,04%),  kandungan asam lemak jenuh 

terdiri dari komposisi terbanyak asam laurat sekitar (46,63-

48,34%). Selain itu asam kaproat (0.58%), asam miristat 

(21,33%), asam kaprilat (4,4%),  asam kaprik (6,35%), asam 

palmitat (10,5%), dan asam oleat (7,04%). Keistimewaan 

VCO yang mengandung bakteri asam laktat yang ditemukan 

pada lapisan blondo dan minyak serta VCO dalam molekul 

kecil trigliserida rantai menengah dapat dijadikan sebagai 

bahan antimikroba karena dalam BAL mengandung 

bakteriosin yang berperan membunuh bakteri patogen. 

Produksi asam lemak bebas pada mikroorganisme (ragi) 

dalam proses metabolisme air, senyawa, garam mineral, dan 

nitrogen.
47
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b. Senyawa kimia aktif  

Senyawa triasilgliserol merupakan bentuk medium 

chaintrigliserida. Manfaat MCFA (medium chain fatty acid ) 

adalah tidak diproses dalam usus namun diproses dalam hati. 

MCFA  terdiri asam laurat, asam kaprat, dan asam kaprilat. 

MCFA tidak disimpan dalam bentuk lemak melainkan 

langsung dibakar menjadi energi. Kelompok asam lemak 

jenuh rantai panjang terdiri dari asam palmitat, stearat, dan 

arakidonat. Sedangkan asam lemak tak jenuh rantai panjang 

terdiri dari asam palmitoleat, oleat, dan linoleat. MCFA 

dapat dengan mudah diserap oleh sel-sel kulit sehingga 

dapat dengan mudah masuk dalam mitokondria dan 

memudahkan metabolisme sel dan peningkatan metabolisme 

akan mempercepat pertumbuhan sel –sel baru.
48

 

 Persyaratan mutu minyak kelapa murni (VCO) 

menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 7381:2008 

sebagai berikut.
49

 

 

Tabel 2.1 Tabel standarisasi mutu VCO  

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. 

Keadaan: 

Bau 

Rasa 

Warna 

 

Khas kelapa segar tidak 

tengik. Normal, Khas 

minyak kelapa.Tidak 

berwarna hingga kuning 

pucat 

2. Air dan senyawa menguap % Maksimal 0,2 

3. Bilangan Iod g iod/100g 4,1 – 11,0 

4. 
Asam lemak bebas ( dihitung 

sebagai asam laurat ) 
% Maksimal 0,2 

                                                                                                                              
“Pemisahan Asam Laurat dari Virgin Coconut Oil ( VCO ) dengan Metode 

Saponifikasi dan Sonikasi,” 2. no. 1 (2018), H. 29. 
48Cicik Sudaryantiningsih dan Yonathan Suryo Pambudi, “Pemanfaatan 

Minyak Kelapa Fermentasi Yang Diperkaya Ekstrak Bawang Merah ( Allium cepa ) 

Untuk Megatasi Gangguan Kesehatan Kulit Tangan Pengrajin Tahu Akibat Limbah 

cair Tahu,” Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, 2019, H. 8–14 

<https://doi.org/10.34035/jk.v10i1.323>; Diana Hernawati dan Jirana, “Analisis Asam 

Lemak Bebas dan Kolesterol pada Minyak Kelapa Hasil Fermentasi,” Jurnal 

SAINTIFIK, 4.2 (2018), H. 194. 
49 (SNI) 7381:2008 H. 2-3 
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5. Bilangan peroksida Mg ke/kg Maksimal 0,2 

6. Asam Lemak :   

 6.1 Asam kaproat % ND – 0,7 

 6.2 Asam kaprilat % 4,6 – 10,0 

 6.3 Asam kaprat % 5,0 – 8,0 

 6.4 Asam laurat % 45,1 – 53,2 

 6.5 Asam miristat % 16,8 – 21 

Sumber :  SNI 7381 tahun 2008 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = Tidak terdapat  pengaruh perbedaan jumlah ragi yang 

digunakan terhadap rendemen VCO    yang 

dihasilkan 

H1 = Terdapat pengaruh perbedaan jumlah ragi yang 

digunakan terhadap rendemen VCO yang  dihasilkan 

H0 = Tidak terdapat pengaruh perbedaan jumlah ragi yang 

digunakan terhadap jumlah asam   lemak bebas dari 

VCO yang dihasilkan? 

H1 = Terdapat perbedaan jumlah ragi yang digunakan 

terhadap jumlah asam lemak bebas dari   VCO yang 

dihasilkan? 

H0 = H0   : µ1 =  µ2  

H1 = H0 : µ1  µ2 
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