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TEKNOLOGl EKSTRaKSI BIJI JARAK SKALA KEGlL 

M. BUDlONO 

PT. TRAGON lNDUSTRl 

I. PENDAHULUAN 

untuk menggantikan pelumas berbahan dasar petroleum tertentu dan sebagai 

bahan bakar. Saat ini, biodiesel, yang merupakan hasi! esterifikasi minyak 

nabati telah memiliki pasar karena dalam penggunaannya dapat mengurangi 

beberapa keluaran emisi gas buang. 

Alat ekstraksi merupakan bagian penting dari hampir semua pabrik 

penghasil ekstrak minyak biji bijian khusunya minyak biji jarak pagar, oleh 

karenanya pada makalah ini akan mernbahas proses dan afat yang diperlukan 

untuk extrasi minyak dari jenis biji-bijian serta infomasi mengenai beberapa 

jenis peralatan yang ada pada saat irri sees rencana pengembangan 

pembuatan alat ekstrasi di dalarn negeri. 

I!. MINYAK JARAK 

Tanaman jar& menghasilkan biji jarak terdiri dari 

sekitar 65% daging buah dan 35 % kulit. 

Kandungan minyak dalam biji jarak pagar sekitar 

30-50 persen minyak sehingga dapat diextrasi 

menjadi minyak jarak. 

Minyak jar& lebih kental dibandingkan dengan 

minyak nabati lainnya. Viskositas minyak jarak hanya berubah sedikit dengan 

perubahan temperatur. 

Komponen minyak jarak yang terbesar adalah TRIGLlSERlDA (94%) 

dengan k r a t  molekul asam iemak yang tinggi dan kandungan tersebut dapat 

dipenganrhi oleh kondisi pertumbuhan tanaman. Dengan komponen dan 
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kharakteristik tersebut, maka minyak jarak sangat potensial dikembangkan 

sebagai bahan bakar alternatif, baik yang langsung digunakan. (Minyak Bakar ) 

maupun melallri proses ranjutan (Biodiesef). 

Tanaman jarak seiain menghasiikan minyak jarak, Inti biji jarak yang telah 

diekstrasi akan menghasilkan bungkil dan ternpurung biji yang bisa digunakan 

sebagai pupuk, pakan ternak, biogas dan biobriket. 

- *  . Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan 
1 .  

minyak atau lemak dari bahan yang diduga 

mengandung minyak atau 1emak.Terdapat 

beberapa rnetoda ekstrasksi yaitu dengan metoda 

pemanasan, rnetoda penekanan pengepresan dan 

metoda pelarutan. 

Metoda ekstrasi dengan pemanasan tidak 

dilakerkan secara komersial terhadap minyak nabali karena rnernerlukan biaya 

yang besar khususnya bahan bakar. Pada makatah ini akan dibahas 

mengenai metoda penekanan (hidrolik dan benriir) setta metoda petarutan. 

1. METODA PENEKANAN DEMGAN NIDWBLIK 

Alat penekan hidrolik dapat dijalankan baik dengan 

tangan rnaupun dengan listrik. Di banyak bagian 

dunia, inilah cara yang paling praktis dan ekonornis 

untuk menyuling minyak dari biji-bijian. AIat 

penekan hidrolik mudah dioperasikan. 

Bahan biji disusun beriapis di alat pres, setiap lapis 

dipisahkan dengan kain. Tekanan dilakukan 

perlahan pada awalnya dan kemudian meningkat 

ketika minyak dalam jaringan berkurang. 

KeuMungan : 

Dapat dijalankan dengan tangan atau listrik, ekonornis, mudah 

dioperasikan dan dirawat, Operator hanya memblrtuhkan pelatihan minimum 

dan perolehan minyak dari biji sangat baik 
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Kerugian : 

Biaya peralatan besar, suku cadang sulit didapat jika di daerah terpencil , 

listrik, atau generator untuk rnenghasilkan listfik, hams tersedia untuk 

mengoperasikan model yang iebih besar. 

1111.2. METODA PENEKANAM BERULiR 

Metoda ekstraksi dengan menggunakan 

penekanan berulir (srew) merupakan teknologi 

yang lebih maju dan banyak digunakan di industri 

pengolahan minyak saat ini. Prinsip operasinya 

adalah bahan rnendapat tekanan dail utir yang 

berputar dan dengan sendirinya terdarong keluar. 

Minyak keluar melalui eelah celah diantara ulir dan 

penutup yang dapat bempa pipa atau lenpengan besi berongga yang 

mempunyai e lah dengan ukuran tertentu. 

Teknik ini tidak memerlukan pertakuan penekanan pendahuluan terhadap 

biji jarak, kecuali menjaga kondisi dari biji bijian sepei% halnya cara 

penyimpanan, pembersihan serta jika sangat dipedukan dengan membuang 

sebagian kulit yang tidak mengandung minyak. Selain itu jika ingin 

mendapatkan hasil yang baik biji jarak dapat dipanaskan lebih dahulu untuk 

meningkatkan kualitas minyak yang tidak diketahui atau pada afat penekanan 

dibe~kan pentanas sebefum diiakukan penekanan. 

Ketlntungan : 

Kapasitas produksi bisa lebih besar dan menghernat waktu karena dilakukan 

secara kontinyu seda mernbutuhkan sedikit peke j a  

Kemgian : 

Harga peralatan cukup rnahal dan biaya perawatan tinggi. Dipedukan febih 

banyak energi, minyak masih harus dilakukan penyaringan. 

Beberapa model atat ekstraksi benrlir tetah dikernkngkan kmpir 

diselunth dunia, dimana kapasaitas dan harganya bervariasi tergantung 

kebutuhan dan jenis biji-an yang akan diekstrak. Sa& ini China dan India yang 

mengembangkan alat ekstmsi khusunya untuk biji jarak. Beberapa mo&l alat 

ekstrasi dapat dilihat sebagai beilkut dari yang sedehana sampai dengan 

yang modem : 
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1. RAM PRESS (AFRICA) 

2. RAJKUMAR PRESS (INDIA) 

3. DOUBLE ELEPHANT (CHINA) 

4. MEK PRESS (EUROPE) 
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5. IPB BOGOR (INDONESIA) 

111.3. METODA PELARUTAN 

Karena sebagian besar proses tekanan rnengakibatkan minyak menjadi 

terialu panas dan hitam serta rneninggalkan kandungan rninyak yang tinggi 

pada batangan bijian, metode ekstraks minyak dengan bahan pelarut 

kemudian dikembangkan. 

Karena efisien, proses yang menggunakan larutan untuk rnenghasiikan 

minyak nabati dalam jurnlah besar dipakai secara bas. Peralatannya juga 

tekh tersedia. Tekncrlogi dasar dari penyuringan dengan Iarutan ini sedemana, 

tetapi harus hati-hati dalam rnenentukan apakah dan dimana proses ini dapat 

dipakai. 

Ekstraksi minyak nabati menggunakan larutan, yang menghasilkan 

minyak tebih banyak dibanding metode sebelurnnya dan neyisakan arnpas 

yang lebih bemanfaat, lebih mena~k karena kuantitas biji-bijian yang dapat 

diproses besar dengan lamfan p~nsipnya sedemana, tetapi kompleks dalam 

penerapannya. 

Pengoperasian 

Biji disiapkan dengan cam dbipeah medadi potongan kecil. Potongan ini 

dipanaskan dan dirnasukan ke giiasan. Gilasan mernbuat potongan menjadi 

serpihan yang rata setipis kertas. Kemudian serpihan tipis ditambahi lamtan 

sehingga minyak akan iamt atau keluar dari serpihan tersebut. Lanrtan yang 

direbus dengan suhu rendah (€35' 6) dipakai sehingga lamtan dapat 

dihilangkan dari minyak dan serpihan. Penyulingan dengan lamtan 

rnengeluarkan hampir sernlta minyak, hanya meninggalkan minyak I persen 

atau kurang dalam serpihan. Sayangnya, sebagian besar lamtan berbahaya, 
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lebih berbahaya daripada bensin. Larutan tersebut sangat mudah terbakar 

atau meledak. Oleh karena itu, peralatan untuk mengeluarkan minyak dan 

menghilangkan lamtan haws kedap udara dan anti bocor. Semua saklar motor 

dan elektrik, lampu, dan lain-lain harus didesain khusus yakni anti ledakan 

uap. Korek api, rokok, obor, alat ias, gerinda, dan alat lain yang menghasilkan 

panas ataid percikan api harus dilarang dibawa ke tempat di rnana larutan 

dipakai. Kelalaian sehingga ada kontak dengan sumber api atau pe~~ikan api 

akan menyebabkan ledakan. 

Lokasi dan desain 

Pabrik penyulingan dengan larutan adalah sistern yang rumit dan harus 

dengan hati-hati diranmng untuk kesetarnatan. Karena bahaya iedakan, pabrik 

penyulingan dengan larutan harus bertokasi cukup jauh dan arnan dari daerah 

pemukiman, dan didesain oleh insinyur berpengalaman. (nstalasi pabrik tanpa 

insinyur yang ahli adalah kesalahan yang betbahaya. 

Biaya 

Biaya pabrik penyulingan dengan larutan lebih tinggi daripada biaya 

pabrik ekstrasi dengan alat pemeras, biasanya dtra kali iipat. Namun, karena 

pabrik dengan larutan menghasilkan minyak Iebih banyak, jenis ini masih 

menjadi pilihan bijaksana yang ekonomis. 

Kualitas prsduk 

Penyulingan dengan larutan tidak hanya menghasilkan lebih banyak 

minyak, sistern ini rnenghindari pemanasan minyak dan ampas yang 

bedebihan yang kadang terjadi pada penyulingan dengan alai perneras. 

Ampas yang diekstmk dengan larutan dapat dipanggang unkfk mendapatkan 

kualitas pangan dan pakan yang opGrnal. 

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN ALAT EKSTRAKSl 

Daiarn rangka menunjang pengembangan budidaya tanaman jarak di 

Indonesia, maka PT Tramn industn' sebagai anak pentshaan PT REKAYASA 

lNDUSTRI akan be~artisipasi dalam pengembangan pembuatan ALAT 

EKSTWKSI dan pabrik biodiesel skala keel di lNDONESIA dengan 

rnernanfaatkan kemarnpuan fembaga pendidikan dan lokal pabrikan. 
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Model yang akan dikembangkan berupa alat penekanan benrlir, alat 

pemanas biji dan penyaring minyak dengan kapasitas masukan dari 100Kg , 

300 dan 500 kg per jam yang dapat diproses dengan motor listrik maupun 

mesin diesel. Sedangkan Pabrik biodiesel yang dikembangkan berkapasitas 

200 Litedhari, 500 Liter/hari dan a000 Liter/hari 

Peralatan tersebut akan diusahakan se-efisien mungkin dengan harga 

yang dapat terjangkau oleh masyarakat petani didaerah sehingga dapat 

menghasilkan minyak jarak yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan parapetani dan usahawan minyak jarak serta membantu 

pemerintah dalam mengatasi pernasalahan bahan baku minyak. 

Saat ini PT Tracon lndustri sedang mengembangkan peralatan ekst~asi 

skala kecil besama sama dengan IPB Bogor dan PT Rekayasa Engineering 

untuk mendesai ulang Poros Ulir (Srew Shaft) supaya dapat menghasilkan 

keluaran minyak yang eiisien baik dari tenaga listriknya maupun dari bahan 

bakunya. Model pengembanganya akan dilanjutkan dengan beberapa 

pabrikan loka! untuk mengembangkan desain rangka baja dan motorimesin 


