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ABSTRAK
Minyak kelapa merupakan salah satu produk utama dari pengolahan daging buah kelapa melalui ekstraksi
kering dan basah. Pada ekstraksi kering, minyak kelapa dihasilkan dengan bahan baku kopra dan kelapa
parut kering, sedangkan cara basah ekstraksi minyak langsung dari daging kelapa segar. Minyak kelapa
memiliki karakteristik yang tidak dimiliki minyak nabati lain. Minyak kelapa kaya Asam Lemak Rantai
Medium (ALRM) yang proporsinya mencapai 61,93%. Kelompok ALRM adalah asam lemak yang memiliki
6-12 atom karbon. Keunggulan ALRM dalam proses pencernaan dibanding asam lemak tak jenuh yaitu dalam
proses metabolisme lebih cepat diproses dan diserap oleh usus, sehingga lebih cepat menghasilkan energi.
ALRM telah digunakan sebagai sumber lemak susu formula, bahan formulasi makanan untuk pasien yang
mengalami gangguan penyerapan, pasien pasca operasi dan orang lanjut usia di negara-negara Eropa dan
Amerika. Asam laurat merupakan ALRM utama pada minyak kelapa yang memiliki khasiat sebagai
antivirus, antibakteri dan antiprotozoa. Tulisan ini mendeskprisikan proses pengolahan minyak kelapa
manfaatnya bagi kesehatan manusia karena kaya asam lemak rantai medium.
Kata kunci: minyak kelapa, asam lemak rantai medium, asam laurat

PENDAHULUAN
Minyak kelapa merupakan salah satu produk utama yang dapat diolah dari daging buah
kelapa. Minyak kelapa dihasilkan melalui ekstraksi daging buah kelapa dengan cara kering dan
basah. Ekstraksi cara kering menggunakan bahan baku kopra untuk menghasilkan minyak kelapa
kasar yang tidak dapat langsung dikonsumsi, tetapi harus melalui tahapan pemurnian. Ekstraksi
cara kering menggunakan bahan baku kelapa parut kering menghasilkan minyak berkualitas
tinggi atau Virgin Coconut Oil (VCO). Ekstraksi cara kering hanya dapat dilakukan pada skala
industri karena memerlukan bahan baku yang banyak dan modal besar, sedangkan ekstraksi cara
basah dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Tahapan ekstraksi minyak cara basah diawali
dengan preparasi santan, kemudian ektraksi minyak dari santan dengan cara pemanasan,
fermentasi, dan sentrifugasi.
Minyak kelapa hasil ekstraksi cara kering dan atau basah memiliki karakteristik tersendiri
dibandingkan dengan minyak nabati lain. Perbedaan utama antara minyak kelapa dan minyak
nabati lain adalah kandungan asam lemak rantai medium yang terdapat pada minyak kelapa.
Minyak kelapa mengandung asam lemak rantai medium yang dapat mencapai 61,93% (Karouw et
al., 2013).
Kelompok Asam Lemak Rantai Medium (ALRM) adalah asam lemak yang memiliki 6-12
atom karbon. Keunggulan ALRM dalam proses pencernaan dibanding asam lemak tak jenuh yaitu
proses metabolismenya lebih cepat, sehingga energi lebih cepat dihasilkan (Marten et al., 2006).
ALRM telah digunakan sebagai sumber lemak susu formula, bahan formulasi makanan untuk
pasien yang mengalami gangguan penyerapan, pasien pasca operasi dan orang lanjut usia di
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negara-negara Eropa dan Amerika. Asam laurat merupakan ALRM utama pada minyak kelapa
yang memiliki khasiat sebagai antivirus, antibakteri dan antiprotozoa (Enig, 1999). Tulisan ini
mendeskprisikan proses pengolahan minyak kelapa serta manfaatnya bagi kesehatan manusia
karena kaya asam lemak rantai medium.

PENGOLAHAN MINYAK KELAPA
Minyak kelapa merupakan produk yang dihasilkan dari kopra yang diolah dengan cara
kering (dry coconut process) maupun langsung dari kelapa segar dengan cara basah (wet coconut
process). Pengolahan cara kering yaitu minyak diperoleh dengan pengepresan atau menggunakan
pelarut (Hui, 1996). Perbedaan utama antara kedua proses tersebut yaitu minyak yang dihasilkan
dari pengolahan cara kering dengan bahan baku kopra belum siap dikosumsi, karena minyak yang
dihasilkan masih dalam bentuk minyak kelapa kasar (crude coconut oil, CCO). Minyak kelapa kasar
memiliki kadar asam lemak bebas yang masih relatif tinggi. Minyak kelapa kasar agar layak
dikonsumsi masih harus melalui beberapa tahap proses antara lain: refining, bleaching dan
deodorizing. Produk akhir berupa minyak kelapa dengan karakteristik sebagai berikut: berwarna
kekuningan, tak berasa dan tidak berbau, sedangkan minyak kelapa yang diproses secara basah
dapat langsung dikonsumsi tanpa mengalami proses pemurnian (Hui, 1996).
Pada prinsipnya pengolahan minyak kelapa cara basah melalui tahap pembuatan santan.
Pengolahan dengan cara basah ada tiga tahap yaitu: ekstraksi santan, pemisahan santan menjadi
krim dan skim, serta pemecahan emulsi santan untuk menghasilkan minyak. Proses pengolahan
minyak kelapa secara basah dapat menghasilkan produk akhir berupa minyak kelapa yang
dikenal dengan sebutan minyak perawan, minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO).
Proses pengolahan minyak kelapa dengan cara di atas adalah sebagai berikut :
Cara Pemanasan
Pengolahan minyak kelapa dengan cara ini merupakan metode pembuatan minyak kelapa
yang telah umum dilakukan oleh petani. Parutan daging buah kelapa ditambah air lalu diadukaduk kemudian diperas untuk menghasilkan santan. Santan selanjutnya diperam selama 12 jam,
krim yang berada pada lapisan atas dipisahkan dari skim. Krim yang diperoleh dipanaskan
sampai terbentuk blondo yang berwarna kecoklatan. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk
menghasilkan minyak (Rindengan dan Karouw, 2002).
Minyak kelapa yang diolah secara tradisional dengan pemanasan dikenal dengan nama
minyak klentik. Minyak klentik umumnya berkadar air cukup tinggi yakni 0,10-0,11% dan kadar
asam lemak bebas 0,08-0,09%. Minyak tersebut jika disimpan dalam wadah plastik atau botol
tembus cahaya selama dua bulan, maka minyak menjadi tengik karena terjadi proses oksidasi yang
menyebabkan minyak berbau tengik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kadar air dan
asam lemak bebas masing-masing menjadi 0,18-0,20% dan 0,16-0,18%. Minyak klentik yang
dihasilkan dengan cara tradisional sebaiknya tidak disimpan lama atau segera dikonsumsi.
Cara Fermentasi
Tahapan pembuatan VCO dengan cara fermentasi diawali dengan ekstraksi santan dari
daging buah kelapa. Santan didiamkan selama 2-3 jam, sehingga terbentuk 3 lapisan yaitu: krim

74

Prosiding Konferensi Nasional Kelapa VIII

(atas), skim (tengah), dan endapan (bawah). Krim yang diperoleh ditambah minyak pancing
(minyak starter) dengan perbandingan 1 : 3. Campuran krim dan minyak pancing difermentasi
selama 8 - 10 jam. Pada akhir proses fermentasi akan terbentuk 3 lapisan yaitu: lapisan atas
(minyak), lapisan tengah (blondo), dan lapisan bawah (air). Minyak dipisahkan secara hati-hati
dengan cara disaring menggunakan batu zeolit. Blondo yang merupakan hasil ikutan masih
mengandung minyak sekitar 10-15%. Blondo yang diperoleh selanjutnya dipanaskan selama 15
menit untuk menghasilkan minyak klentik (Rindengan dan Karouw, 2002).
Cara Sentrifugasi
Cara sentrifugasi pada prinsipnya sama dengan cara fermentasi untuk tahap penyiapan
krimnya. Krim yang diperoleh diaduk menggunakan hand mixer selama 30 menit untuk memecah
emulsi santan, kemudian disentrifugasi. Selanjutnya minyak dipisahkan dengan cara disaring.
Blondo yang dihasilkan selanjutnya dipanaskan untuk mendapatkan minyak goreng.

ASAM LEMAK RANTAI MEDIUM DAN PEMANFAATANNYA
Asam Laurat dan Asam Lemak Rantai Medium
Asam laurat atau asam dodekanoat memiliki rumus molekul C 12H24O2. Asam laurat
berbentuk kristal padat, berwarna putih, memiliki titik didih 298,9oC (pada 760 mm Hg) dan titik
cair 44,0 - 44,2oC. Minyak nabati tropis sumber asam laurat yaitu minyak kelapa dan minyak inti
sawit (O’Brien, 2004).
Asam laurat dalam tubuh akan diubah menjadi monolaurin. Hasil penelitian yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa monolaurin bersifat antivirus, antibakteri dan antijamur. Hasil
penelitian terhadap pasien Human Immunodeficiency Virus (HIV) menunjukkan bahwa pemberian
monolaurin murni maupun minyak kelapa memberikan pengaruh positif terhadap penderita HIV
(Enig, 1999). Asam laurat terbukti secara in vitro dan in vivo dapat digunakan sebagai antibiotik
alami pada kulit yang terinfeksi Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus dan Staphylococcus
epidermidis. Asam laurat memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan terbukti dapat
menghambat pertumbuhan bakteri patogen Listeria monocytogenes (Wang dan Johnson, 1992).
Bruce Fife dalam bukunya berjudul The Healing Miracle of Coconut Oil, minyak kelapa
dengan komponen utamanya asam laurat mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut antara
lain: 1) mengurangi resiko aterosklerosis dan penyakit yang terkait, 2) menurunkan resiko kanker
dan penyakit degeneratif lainnya, 3) membantu mencegah infeksi virus, 4) mensupport sistem
kekebalan tubuh, 5) membantu mencegah osteoporosis, 6) membantu mengontrol diabetes, 7)
memulihkan kembali (kehilangan) berat badan, 8) menyediakan sumber energi yang cepat, 9)
menyediakan sedikit kalori dibandingkan dengan lemak lain, 10) menyediakan nutrisi penting
untuk kesehatan, 11) memperbaiki sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi, 12) membantu kulit
tetap lembut dan halus, 13) membantu mencegah kanker kulit, 14) tidak mengandung kolestrol,
15) tidak menaikkan kolestrol darah, dan 16) tidak menyebabkan kegemukan (Fife, 2003).
Asam laurat yang memiliki 12 atom karbon pada trigliseridanya termasuk dalam
kelompok Medium Chain Fatty Acid (MCFA) atau ALRM. ALRM memiliki 6 sampai 12 atom
karbon (Marten, et. al., 2006). Keunggulan ALRM dalam proses pencernaan dibanding asam lemak
tak jenuh yaitu lebih cepat proses metabolismenya dan diserap oleh usus (Marten, et. al., 2006),
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dapat diabsorpsi via sistem vena portal dan tidak memerlukan jalur cylomicron untuk ditransfer
dari darah ke sel.
Pemanfaatan Asam Lemak Rantai Medium
ALRM dinyatakan oleh Food and Drug Administrasion sebagai makanan yang aman untuk
dikonsumsi sejak tahun 1994 (Marten et al., 2006). Produk pangan komersial tinggi ALRM antara
lain Caprenin, Neobee dan Captex yang mengandung asam kaprat dan kaprilat (Akoh, 2002).
ALRM telah digunakan sebagai sumber lemak untuk susu formula yang diproduksi oleh MellinStar Italia. Susu formula dengan merk dagang Mellin O brand formula tersebut mengandung ALRM
sekitar 34,1% (Carnielli et al., 1996). ALRM juga digunakan sebagai bahan formulasi makanan
untuk pasien yang mengalami gangguan penyerapan, pasien pasca operasi dan orang lanjut usia
(Marten et al., 2006). Konsumsi ALRM terbukti dapat mencegah kegemukan karena dengan
mengkonsumsi ALRM dapat meningkatkan rasa kenyang sehingga mengurangi nafsu makan (StOnge dan Jones, 2002). Assuncao et al. (2009) melaporkan bahwa diet dengan kaya ALRM yang
bersumber dari minyak kelapa, dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh (ALTJ) dari minyak
kedelai terhadap 40 orang relawan yang mengalami kelebihan berat badan (kegemukan). Setelah 2
minggu, relawan yang diberi ALRM mengalami penurunan lingkar pinggang 1,4 cm, sedangkan
yang diberi tinggi ALTJ meningkat 0,6 cm. Hal ini disebabkan karena ALRM dapat meningkatkan
oksidasi endogen yang mengakibatkan penurunan massa jaringan adiposa (Papamandjaris, et. al.,
2000). Kegemukan menjadi wabah yang melanda negara-negara maju seperti Amerika
(Ghandehari et al., 2009) dan Eropa (Stephanie dan Bruce, 2011). Kegemukan juga dikaitkan
dengan awal munculnya penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke dan penyakit
jantung (Chen et al., 2008; Ghandehari et al., 2009). Individu yang semasa kecilnya kegemukan
sangat rentan dengan masalah kegemukan di usia lanjut. Permasalahan ini sudah mulai terasa juga
di Indonesia dengan terus meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif tersebut.
Kandungan Asam Lemak Rantai Medium Minyak Kelapa
Kadar lemak daging buah kelapa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis dan
varietas kelapa, umur kelapa, iklim, jenis tanah dan ketinggian tempat. Daging buah kelapa akan
mengalami perubahan komposisi kimia dengan bertambahnya umur buah. Kadar lemak akan
meningkat dengan bertambahnya umur buah kelapa. Sedangkan kadar air akan menurun dengan
bertambahnya umur daging buah (Bawalan, 2005; Rindengan et. al., 1996; Tenda et. al., 1997). Hasil
analisis asam lemak dari minyak kelapa yang diproses dari buah kelapa Dalam Mapanget
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. menunjukkan bahwa asam laurat (C12:0) merupakan asam lemak yang paling
dominan pada minyak kelapa yaitu sebesar 48,24% kemudian diikuti asam lemak miristat (C14)
sebesar 19,26%. Total kandungan asam lemak rantai medium (C8, C10 dan C12) pada minyak
kelapa yaitu sebesar 61,93%. Nevin dan Rajamohan (2006) melaporkan bahwa hasil analisis
minyak kelapa di daerah Kerala India mengandung 45,51% asam laurat C12) dan merupakan asam
lemak yang paling dominan. Sedangkan Bhatnagar, et. al., (2009) melaporkan bahwa minyak
kelapa dari daerah Mysore India memiliki kandungan asam laurat sebesar 49,61%, asam kaprat
(C8) dan asam kaprilat (C10) masing-masing 4,8 dan 5,8%. Hasil analisis profil asam lemak dari
sampel minyak kelapa komersial yang dijual di Malaysia dan Indonesia yang dilakukan oleh
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Marina, et. al., (2009) menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung asam laurat (C12) paling
banyak yaitu berkisar 46,64-48,03%, disusul asam miristat (C14) 16,23-18,90%.
Tabel 1. Profil asam lemak minyak kelapa dari buah kelapa varietas Dalam Mapanget
Asam Lemak

Persentase

C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2

7,41+0,38
6,28+0,14
48,24+0,07
19,26+0,09
9,29+0,02
2,44+0,06
5.83+0,30
1,26+0,10

Sumber: Karouw, et. al., (2013)

KESIMPULAN
Minyak kelapa merupakan minyak nabati sumber asam lemak rantai medium (C8, C10
dan C12) yang dapat mencapai 61,93%. Asam laurat merupakan asam lemak rantai medium
dengan proporsi tertinggi pada minyak kelapa. Asam lemak rantai medium mempunyai manfaat
yang besar untuk kesehatan manusia. Penyebarluasan informasi tentang khasiat minyak kelapa
untuk kesehatan sangat penting untuk dilakukan, sehingga akan mendorong masyarakat untuk
kembali memanfaatkan minyak kelapa dalam bentuk minyak goreng dan Virgin Coconut Oil.
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