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Kelapa Nama Binomial : Cocos nucifera 

 

Kerajaan: Plantae 

Ordo: Arecales 

Famili: Arecaceae 

Upafamili: Arecoideae 

Bangsa: Cocoeae 

Genus: Cocos 

Spesies: C. nucifera 

•Akar 
•Batang 
•Daun 
•Tangkai anak daun 
•Tandan bunga (mayang) 
•Cairan tandan bunga 
•Buah 
•Sabut 
•Batok 
 

 



Kandungan minyak pada daging buah 

kelapa tua adalah sebanyak 34,7%.  

 

Prinsip Pengolahan 

Minyak diambil dari daging buah kelapa 

dengan salah satu cara berikut, yaitu: 

1) Cara basah 

2) Cara pres 

3) Cara ekstraksi pelarut 



 
1. Cara Basah Tradisional 

• dilakukan ekstraksi santan dari kelapa parut 
 

Santan kelapa merupakan cairan hasil ekstraksi dari kelapa parut 
dengan menggunakan air.  
Bila santan didiamkan, akan terjadi pemisahan bagian yang kaya 
dengan minyak (krim), dan bagian yang miskin dengan minyak (skim.  
Krim lebih ringan dibanding skim, karena itu krim berada pada 
bagian atas, dan skim pada bagian bawah 
 

• santan dipanaskan untuk menguapkan air dan  
menggumpalkan bagian bukan minyak yang disebut blondo. 

• Blondo ini dipisahkan dari minyak.  
• Terakhir, blondo diperas untuk mengeluarkan sisa minyak. 

 
 



 

2. Cara Basah Fermentasi 

• santan didiamkan untuk memisahkan skim dari krim.  

• krim difermentasi untuk memudahkan penggumpalan  

bagian bukan minyak (terutama protein) dari minyak  

pada waktu pemanasan.  

• Mikroba yang berkembang selama fermentasi,  

terutama mikroba penghasil asam.  

• Asam yang dihasilkan menyebabkan protein santan  

mengalami penggumpalan dan mudah dipisahkan pada  

Saat pemanasan 



3.   Cara Basah Lava Process 

• santan diberi perlakuan sentrifugasi agar terjadi  

pemisahan skim dari krim.  

• krim diasamkan dengan menambahkan asam asetat,  

sitrat, atau HCI sampai pH4.  

• Setelah itu santan dipanaskan dan diperlakukan  

seperti cara basah tradisional atau cara basah  

fermentasi.  

• Skim santan diolah menjadi konsentrat protein  

berupa butiran atau tepung. 



4. Cara Basah Kraussmaffei Process" 

• santan diberi perlakuan sentrifugasi, sehingga terjadi  pemisahan  

skim dari krim.  

• Selanjutnya krim dipanaskan untuk menggumpalkan padatannya.  

• Setelah itu diberi perlakuan sentrifugasi sehingga minyak  dapat  

dipisahkan dari gumpalan padatan.  

• Padatan hasil sentrifugasi dipisahkan dari minyak dan dipres untuk  

mengeluarkan sisa minyaknya.  

• Selanjutnya, minyak disaring untuk menghilangkan kotoran dan  

padatan.  

• Skim santan diolah menjadi tepung kelapa dan madu kelapa.  

• Setelah fermentasi, krim diolah seperti pengolahah cara basah  

tradisional. 



1. Kopra dicacah, kemudian dihaluskan menjadi serbuk kasar. 
2. Serbuk kopra dipanaskan, kemudian dipres sehingga 

mengeluarkan minyak.  
3. Ampas yang dihasilkan masih mengandung minyak. Ampas 

digiling sampai halus, kemudian dipanaskan dan dipres untuk 
mengeluarkan minyaknya. 

4. Minyak yang terkumpul diendapkan dan disaring. 
5. Minyak hasil penyaringan diberi perlakuan berikut: 

• Penambahan senyawa alkali (KOH atau NaOH) untuk  
netralisasi (menghilangkan asam lemak bebas). 

• Penambahan bahan penyerap (absorben) warna, biasanya  
menggunakan arang aktif agar dihasilkan minyak yang jernih  
dan bening. 

• Pengaliran uap air panas ke dalam minyak untuk  
menguapkan dan menghilangkan senyawa-senyawa yang  
menyebabkan bau yang tidak dikehendaki. 

6. Minyak yang telah bersih, jernih, dan tidak berbau dikemas di  
 dalam kotak kaleng, botol plastik atau botol kaca. 
 



cairan pelarut  yang dapat melarutkan minyak. Pelarut yang 

digunakan bertitik didih rendah, mudah menguap, tidak 

berinteraksi secara kimia dengan minyak dan residunya tidak 

beracun.  

1. Kopra dicacah, kemudian dihaluskan menjadi serbuk. 

2. Serbuk kopra ditempatkan pada ruang ekstraksi, sedangkan 

pelarut pada ruang penguapan.  

3. Kemudian pelarut dipanaskan sampai menguap. Uap pelarut 

akan naik ke ruang kondensasi. Kondensat (uap pelarut yang 

mencair) akan mengalir ke ruang ekstraksi dan melarutkan 

lemak serbuk kopra. Jika ruang ekstraksi telah penuh dengan 

pelarut, pelarut yang mengandung minyak akan mengalir (jatuh) 

dengan sendirinya menuju ruang penguapan semula. 

 



4.   Di ruang penguapan, pelarut yang mengandung minyak akan 

menguap, sedangkan minyak tetap berada di ruang penguapan. 

Proses ini berlangsung terus menerus sampai 3 jam.  

5.   Pelarut yang mengandung minyak diuapkan. Uap yang 

terkondensasi pada kondensat tidak dikembalikan lagi ke 

ruang penguapan, tapi dialirkan ke tempat penampungan 

pelarut. Pelarut ini dapat digunakan lagi untuk ekstraksi. 

penguapan ini dilakukan sampai diperkirakan tidak ada lagi 

residu pelarut pada minyak. 

6.   Selanjutnya, minyak dapat diberi perlakuan netralisasi, 

pemutihan dan penghilangan bau.  



Minyak kelapa murni (virgin coconut oil) merupakan minyak 

kelapa dengan kualitas tinggi karena tidak mengandung 

kolesterol, kadar air dan asam lemak bebas kecil, serta 

kandungan asam laurat cukup tinggi (sekitar 53%) 

Virgin Coconut Oil (VCO) adalah minyak yang dihasilkan dari buah 

kelapa ‘organik’ yang segar, (bukan dari kopra) dengan kaedah 

yang tidak melibatkan penggunaan sebarang bahan kimia, suhu 

yang tinggi, tidak terhidrogen walaupun sebagian, tidak juga 

menggunakan sebarang bahan pencair (‘solvent’) untuk 

mendapatkan hasil yang tinggi 



CIRI2 VCO 

 mengandungi lauric acid yang tinggi, sekitar 

50-57 % , dan capric acid sekitar 6-7 %.  

 Tidak mengandungi trans fatty acid kerena 

VCOtidak melalui prosespemanasan 

 masih menagandung anti oksida asli.  

 Tidak  melalui proses penghilangan bau dan 

warna, sehingga masih mempunyai bau aroma 

dan warna yang asli. 

 



 
Asam laurat adalah asam lemak jenuh rantai sedang, apabila dikonsumsi 

oleh tubuh akan segera terbakar sehingga menghasilkan energi dan 

dapat menciptakan kenetralan terhadap kolesterol. 

 

 

Rumus kimia: CH3(CH2)10COOH, berat molekul 200,3 g.mol-1. titik lebur 

44°C dan titik didih 225°C sehingga pada suhu ruang berwujud 

padatan berwarna putih, dan mudah mencair jika dipanaskan.  

Asam ini larut dalam pelarut polar,, juga larut dalam lemak karena gugus 

hidrokarbon (metil) di satu ujung dan gugus karboksil di ujung lain.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Laurat.gif


1. Daging kelapa yang sudah cukup tua (warna kulit coklat) 

dikupas kulitnya. 

2. Daging kelapa diparut, kemudian tambahkan air dengan 

perbandingan 1 kg kelapa dan 2 liter air bersih, diperas untuk 

diambil santannya 

3. Santan dibiarkan selama 1 jam, hingga terbentuk dua lapisan 

yaitu bagian atas berupa krim dan bagian bawah air. 

4. Air dipisahkan dari krimnya dengan cara mengalirkan air dari 

bagian bawah wadah 

5. Tambahkan minyak pemancing sebanyak satu sendok makan 

kedalam krim dan diaduk. 

 

 



6. Air dipisahkan dari campuran minyak dan blondo dengan cara 

mengalirkan air dari bagian bawah wadah. 

7. Minyak dipisahkan dari blondonya dengan cara disaring 

menggunakan kain saring. 

8. Blondo yang terpisah masih mengandung minyak yang bisa 

dikeluarkan dengan cara memanaskan blondo pada suhu 100 

derajat Celcius selama 10 - 15 menit untuk menggumpalkan 

blondonya. 

9. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan sebagai minyak 

pancingan pada pembuatannya minyak berikutnya. 

. 
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BRISTLE 

DEBU SABUT Coco peat 

Geotextile karpet 

Kerajinan 

Minyak Kelapa 

Hardboard 

Genteng 

Hard board 

Substitusi Gambut Alaam 

Isolator listrik 


