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KATA PENGANTAR 

   

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat 

dan karunia-Nya, buku penuntun praktikum Pengantar Bioproses ini untuk Program S-1 

dapat diselesaikan dengan baik. Buku Penuntun Praktikum ini dibuat sebagai panduan 

untuk melaksanakan Praktikum Laboratorium Mikrobiologi/ Bioproses, sehingga 

mahasiswa dapat melaksanakan praktikum dengan baik.    

Penuntun ini memuat prosedur kerja dilaboratorium serta bahan dan alat yang 

dibutuhkan. Selain berisi panduan praktikum, penuntun praktikum ini juga dilengkapi 

dengan teori singkat yang bertujuan membantu mahasiswa untuk memahami percobaan 

yang akan dilakukan. Namun, kepada mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum 

disarankan untuk lebih mendalami teori percobaan dari buku-buku teks yang berkenaan 

dengan percobaan.   

Penyusun menyadari apa yang ada dalam penuntun ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk 

membantu dalam penyempurnaan penuntun ini. Harapannya semoga penuntun ini 

bermanfaat bagi praktikan Laboratorium Mikrobiologi / Bioproses dan yang 

membacanya.     

   

             Medan,     Februari 2020   

                 Laboratorium Mikrobiologi/Bioproses 

   

     

Penyusun   
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TIM PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM  

TEKNOLOGI BIOPROSES 

A. Dosen 

1. Ir. Lilis Suksesi, M.Sc., Ph.D  

(selaku kepala laboratorium Mikrobiologi / Bioproses) 

2. Bode Haryanto, S.T., M.T., P.hD. 

(selaku dosen pengampu dilaboratorium Mikrobiologi/Bioproses) 

3. Ir. Maya Sarah, ST., MT., Ph.D., IPM. 

(selaku dosen pengampu dilaboratorium Mikrobiologi/Bioproses) 

4. Dr. Ir. Fatimah, MT. 

(selaku dosen pengampu dilaboratorium Mikrobiologi/Bioproses) 

5. Dr. Amir Husin, ST., MT. 

(selaku dosen pengampu dilaboratorium Mikrobiologi/Bioproses) 

 

B. Laboran 

1. Fitri Rowiyah Rambe, S.T. 

 

C. Asisten Laboratorium 

1. Daniel Micael Fransiskus Bonnke Siregar 

(selaku Koordinator Asisten Laboratorium Mikrobiologi/Bioproses) 

2. Alri Julfifty Tamba 

3. Husnul Khotimah 

4. Shafira Fitri Amalia 

5. Suwanty Rumapea 

6. Dwi Nur Rahmadani 

7. Dwina Rahmayani 

8. Farah Bahira 

9. Putri Yuliana Siburian 
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PERATURAN / TATA TERTIB DALAM LABORATORIUM   

   

1. Sebelum melakukan praktikum, mahasiswa WAJIB telah memahami beberapa 

hal berikut, yaitu : 

a.  Tugas-tugas (Penugasan yang diberikan) 

b.  Prinsip dasar percobaan 

c.  Prosedur praktikum.  

Untuk hal ini dapat dilakukan uji pra praktikum secara  lisan maupun tertulis pada 

waktu awal masuk Lab, sebelum diadakannya Praktikum.   

2. Sebelum melakukan praktikum praktikan WAJIB telah melakukan beberapa hal 

berikut, yaitu : 

a. Meminta Penugasan dengan Asisten seminimal N-2 sebelum waktu praktikum 

b. Responsi dengan Dosen Pengampu Modul 

3. Setiap praktikan harus datang tepat pada waktunya. Praktikan yang datang 

terlambat akan dilakukan pengurangan pada nilai atau ditolak mengikuti 

praktikum. 

4. Bila karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti praktikum, harus dapat 

menunjukkan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.   

5. Selama pelaksanaan praktikum tidak dibenarkan meninggalkan ruangan tanpa 

seizin asisten.   

6. Selama mengikuti praktikum, praktikan diwajibkan memakai APD (Alat 

Pelindung Diri) minimal berupa : 

a.  Jas praktikum  

b.  Sarung tangan  

c.  Masker.   

     7.    Berperilaku Sopan dan berkelakuan tertib selama praktikum   

     8.    Buanglah larutan ke bak penampung. 
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9.   Jika membuang asam pekat, sebaiknya larutan tersebut diencerkan terlebih dahulu. 

Siramlah bak penampung dengan air cukup banyak.   

10.  Tidak dibenarkan membuang kertas, plastik, puntung korek, pecahan kaca, dan 

zat padat lainnya ke bak penampung serta wastafel.   

11. Ambillah larutan atau zat padat secukupnya dari botol persediaan untuk setiap 

percobaan.   

12. Cuci dan bersihkan semua alat-alat praktikum sebelum meninggalkan 

laboratorium. Kembalikan semua alat-alat praktikum ke ruang / rak alat. 

13. Kembalikan semua botol-botol persediaan ke ruang bahan sesuai dengan nomor 

kode botol.   

14.  Bila terjadi kecelakaan, laporkanlah segera kepada asisten agar dapat cepat 

diberikan pertolongan.   

15. Dilarang keras melakukan percobaan/eksperimen diluar dari prosedur percobaan.   

16.  Dilarang keras makan di dalam laboratorium selama praktikum.   

17. Dilarang keras menggunakan HP, MP3 player, dan laptop di dalam laboratorium 

selama praktikum   

18. Setelah selesai melakukan percobaan, praktikan harus menunjukkan hasil 

percobaannya kepada asisten.   

19. Praktikan wajib membuat laporan praktikum yang bentuknya telah ditentukan dan 

laporan ini harus disahkan oleh dosen.  

20. Adapun laporan wajib dikerjakan perorang dan ditulis tangan serta masa 

pengerjaan ialah wajib menyelesaikannya maksimal N+2. 

  Medan,     Februari 2020                . 

Kepala Laboratorium Mikrobiologi    

   

          Ttd 

 

Ir. Lilis Sukeksi, M.Sc., Ph.D   ......   

   NIP. 19600916 198811 2 001        . 

     .       
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Nama-nama mahasiswa sebagai asisten  dilaboratorium Mikrobiologi / Bioproses serta 

pembagian tugas pada Praktikum Teknologi Bioproses 

Semester A Tahun Ajaran 2020/2021 

 

No Nama NIM Pembagian Modul 

1 Daniel M.F.Bonnke Siregar 160405118 Koordinator 

2 Alri Julfifty Tamba 160405050 Modul 1 

3 Putri Yuliana Siburian 170405033 Modul 1 

4 Suwanty Rumapea 160405054 Modul 2 

5 Shafira Fitri Amelia  160405047 Modul 2 

6 Dwi Nur Rahmadani 160405028 Modul 2 

7 Husnul Khotimah 160405009 Modul 3 

8 Dwina Rahmayani 170405194 Modul 3 

9 Farah Bahira 170405198 Modul 3 

 

Catatan : 
1. Modul 1 : Fermentasi Alkohol 
2. Modul 2 : Fermentasi Tempe  
3. Modul 3 : Virgin Coconut Oil  

  
  Koordinator Asisten 

Laboratorium Mikrobiologi 
 

  
 

Daniel M.F Bonnke Siregar 
NIM. 160405118 

 

 

 

 



 

MODUL I 

FERMENTASI ALKOHOL 

 
 TUJUAN PERCOBAAN 

1. Mengetahui cara melakukan proses fermentasi alkohol. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi nutrisi terhadap fermentasi. 
 
 

TEORI 

Fermentasi 

Fermentasi merupakan ilmu yang dianggap sangat tua karena semenjak 

zaman dahulu telah banyak dilakukan pembuatanmakanan dan minuman yang 

merupakan hasil fermentasi. Dalam beberapa industri fermentasi pelaksanaan 

prosesnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang meliputi mikrobia, bahan dasar, 

sifat-sifat proses, pilot-plat, dan faktor sosial ekonomi. Proses fermentasi 

mempunyai enam komponen dasar, yaitu: 

1. Susunan medium yang digunakan selama pengembangan inokulum dan di 

dalam fermentor. 

2. Sterilisasi medium, fermentor, dan peralatan yang lain. 

3. Aktivitas produksi, pemanfaatan kultur murni, jumlah inokulum untuk 

produksi. 

4. Pertumbuhan mikrobia dalam fermentor produksi pada kondisi optimum 

untuk pembentukan hasil. 

5. Ekstraksi produk dan pemurnian. 

6. Penanganan limbah yang dihasilkan selama proses. 
 

Fermentasi Alkohol 

Fermentasi alkohol adalah proses penguraian karbohidrat menjadi etanol 

dan CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas suatu jenis mikroba yang disebut khamir 

dan keadaan anaerob Perubahan ini dapat terjadi jika mikroba terseut bersentuhan 

dengan makanan yang sesuai bagi pertumbuhannya. Pada proses fermentasi 

biasanya tidak menimbulkan bau busuk dan biasanya menghasilkan gas 

karbondioksida. Secara ringkas seluruh rangkaian reaksi yang terjadi adalah 

hidrolisis pati atau polisakarida menjadi maltose (disakarida) kemudian hidrolisis 



 

menjadi glukosa dan selanjutnya diubah menjadi alkohol dan gas karbondioksida 

oleh Saccharomyyces cereviceae untuk pembuatan tape, roti atau minuman keras. 

 
Proses Fermentasi Alkohol 

1. Pre-treatment (Perlakuan Awal) 

Proses fermentasi harus dilakukan secara optimal. Selain memilih bahan 

dasar yang baik. Ragi yang digunakan pun harus bermutu tinggi, karena ragi 

merupakan bahan utama. Kesterilan ragi dan bahan dasar ketika akan 

digunakan sangat penting. Hal ini bertujuan agar tidak dicemari bakteri 

lain.Karena jika dalam prosesdicemari bakteri lain maka proses fermentasi 

akan terhambat. Sehingga akan mengeluarkan bakteri yang sering 

mengeluarkan racun yang berbahaya. 

2. Hidrolisis 

Etanol dari pati akan terbentuk jika pati atau amilum diubah terlebih dahulu 

menjadi gula sederhana (glukosa dan sebagian fruktosa) melalui reaksi 

hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi yang melibatkan air atau asam 

sebagai reaktan agar suatu persenyawaan dapat terpecah atau terurai. Reaksi 

hidrolisis merupakan reaksi yang berlangsung lambat karenanya untuk 

mempercepat laju sering ditambahkan katalis. Katalis yang dapat dipakai 

pada reaksi hidrolisis pati adalah katalis asam, seperti asam mineral HCl 

atau H2SO4. Adapun reaksi hidrolisis adalah sebagai berikut. 
zimase 

C12H22O11 + H2O 2C6H12O6 

Disakarida Monosakarida 

3. Reaksi Fermentasi 

Hal yang perlu diperhatikan selama fermentasi adalah pemilihan khamir, 

konsentrasi gula, keasaman, ada tidaknya oksigen dan suhu dari perasan 

buah. Pemilihan sel khamir didasarkan pada jenis karbohidrat yang 

digunakan, sebagai medium untuk memproduksi alkohol dari pati dan gula 

digunakan Saccharomyces cerevisiae. Suhu yang baik untuk proses 

fermentasi berkisar antara 25-30oC. Derajat keasaman (pH) optimum untuk 

proses fermentasi sama dengan pH optimum untuk proses pertumbuhan 

khamir yaitu pH 4,0 - 5,0. Adapun reaksi pada saat fermentasi adalah 

sebagai berikut. 



 

Invertase 
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 

Glukosa Alkohol Gas karbondioksida 
 
 

4. Distilasi 

Proses distilasi merupakan proses pemurnian untuk meningkatkan kadar 

etanol yang dihasilkan pada proses fermentasi. Distilasi atau penyulingan 

adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan 

kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan. 

 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fermentasi Alkohol 

1. Keasaman (pH) 

2. Mikroba 

3. Suhu 

4. Oksigen 

5. Waktu 

6. Konsentrasi Nutrisi 
 
 

METODOLOGI PERCOBAAN 

VI.3.1 BAHAN PERCOBAAN 

1. Sampel (Buah dengan kadar glukosa dan karbohidrat tinggi). 

2. Ammonium Sulfat ((NH4)2SO4). 

3. Aquadest (H2O). 

4. Glukosa (C6H12O6). 

5. Kalium klorida (KCl) 

6. Ragi 
 
 

VI.3.2 PERALATAN PERCOBAAN 

1. Botol sampel 9. pH indikator 

2. Elbow pendingin 10. Rotary shaker 

3. Erlenmeyer 11. Sand Bath 

4. Gabus 12. Selang 

5. Gelas ukur 13. Statif dan Klem 

6. Kompor 14. Spatula 



 

7. Labu leher tiga 15. Selotip 

8. Pendingin leibig 16. Termometer 
 
 

VI.3.3 PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 

... gram. 

2. Aquadest sebanyak ... ml ditambahkan ke dalam erlenmeyer hingga 

menutupi permukaan sampel. 

3. Ragi ...%, kalium klorida ...%, ammonium sulfat ...% dan glukosa ...% 

ditambahkan ke dalam erlenmeyer. 

4. Sampel diaduk dengan menggunakan rotary shaker dengan kecepatan ... 

rpm selama ... menit. 

5. Diukur pH sebelum fermentasi. 

6. Sampel difermentasi selama ... jam kemudian pH sampel setelah fermentasi 

diukur. 

7. Sampel dimasukkan ke labu leher tiga dan didistilasi pada suhu 70 - 80oC. 

8. Volume alkohol yang diperoleh dicatat. 

9. Percobaan diulangi untuk setiap perlakuan. 
 
 

VI.3.4 RANGKAIAN ALAT PERCOBAAN 

Gambar 10. Rangkaian Alat Distilasi Alkohol 

 

 

 

 

 



 

MODUL II  

FERMENTASI TEMPE 

 
TUJUAN PERCOBAAN 

1. Mengetahui cara-cara pembuatan tempe  

2. Membandingkan tempe yang dihasilkan dengan berbagai perlakuan. 

 
TEORI 

Tempe 

Tempe merupakan salah satu produk makanan tradisional Indonesia dan 

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Makanan tersebut dibuat melalui 

proses fermentasi dari kacang kedelai atau kacang kacangan lainnya dalam waktu 

tertentu menggunakan jamur Rhizopus sp. Jamur yang tumbuh pada kedelai atau 

bahan dasar lainnya dapat menghidrolisis senyawa-senyawa komplek yang ada 

dalam kacang kedelai atau bahan lainnya seperti : karbohidrat, lemak dan protein 

menjadi senyawa sederhana berupa glukosa, asam lemak dan juga asam alfa 

amino yang mana senyawa ini mudah dicerna oleh tubuh manusia, akibatnya 

berdampak dalam pemenuhan gizi keluarga. 

Bahan dasar pembuatan tempe dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai macam kacang kacangan, seperti jagung, kacang tolo (benguk), lamtoro, 

kacang hijau (Vigna radiata), sehingga akan dihasilkannya tempe dengan nama 

yang berasal dari bahan dasarnya seperti tempe jagung, tempe lamtoro, tempe 

tunggak dan lain lainnya. Kandungan yang terdapat pada tempe adalah sebagai 

berikut. 

a.  Tempe dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mampu 

mencegah kemungkinan terkena penyakit jantung. 

b. Tempe dapat mencegah dan mengendalikan diare, mempercepat proses 

penyembuhan duo denitis dan memperlancar pencernaan. 

c. Tempe dapat mengurangi toksisitas, meningkatkan vitalitas, mencegah 

anemia dan menghambat ketuaan. 

d. Tempe mampu menghambat resiko jantung, diabetes mellitus, dan kanker. 

e. Tempe dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik. 



 

Proses Pembuatan Tempe 

1. Penghilangan kotoran, sortasi, dan penghilangan kulit. 

2. Perendaman atau Pre fermentasi. 

3. Proses Perebusan. 

4. Penirisan dan Penggilingan. 

5. Inokulasi. 

6. Pengemasan. 

7. Inkubasi atau Fermentasi. 
 
 

VI.2 METODOLOGI PERCOBAAN 

VI.3.1 BAHAN PERCOBAAN 

1. Sampel (memiliki kandungan protein) 

2. Asam Asetat (CH3COOH) 

3. Asam Laktat (CH3CHOCOOH) 

4. Ragi (Laru tempe) 

5. Aquadest (H2O) 
 

VI.3.2 PERALATAN PERCOBAAN 

1. Tampah 6. Timbangan elektrik 

2. Panci 7. Sendok 

3. Kompor 8. Pembungkus (daun dan plastik) 

4. Beaker glass 9. Kertas Indikator pH 

5. Gelas ukur 
 
 

VI.3.3 PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Ditimbang sampel sebanyak ... gram. 

2. Dibersihkan sampel dari kotoran dan dicuci sampai bersih, kemudian 

direbus selama 5 menit. 

3. Didinginkan dan dicuci sampel sampai bersih. 

4. Direndam sampel selama ... jam dengan penambahan asam laktat 1 % 

sebanyak ... ml dan asam asetat 1 % sebanyak ... ml, lalu diukur pH  

sebelum dan sesudah perendaman. 



 

5. Direbus dalam air perendaman selama 5 menit. 

6. Ditiriskan dan didinginkan pada sebuah tampah. 

7. Diinokulasi dengan laru tempe sampai merata. 

8. Diinkubasi di tempat gelap selama ... jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       MODUL III 

FERMENTASI MINYAK KELAPA 

                (Virgin Coconut Oil) 

 
I. Tujuan Percobaan : Mengerti dan memahami cara memisahkan minyak kelapa dengan    

p                                              proses fermentasi 

    Memahami fungsi penambahan ragi dan enzim 

II. Tinjauan Pustaka 

Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting di Indonesia 

disamping kakao, kopi, lada dan vanili. Kelapa telah ditanam hampir diseluruh Indonesia dan 

luas arealnya sekitar 3,8 juta hektar dan terus meningkat. Yang menjadi sentral produksinya 

addalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan 

Maluku.Meskipun Indonesia memiliki areal kebun kelapa yang paling luas, tapi produksinya 

hanya menduduki peringkat kedua. 

Adanya potensi yang sangat besar ini harus dimanfaatkan agar tingkat pendapatan 

petani juga dapat ditingkatkan. Namun, sampai saat ini masih ada beberapa kendala yang 

menyebabkan pendapatan petani kelapa masih rendah. Kendalanya adalah pengolahan lahan 

yang masih bersifat tradisional dan kurangnya industri pengolahan kelapa. Padahal dari 

komoditi ini dapat diperoleh aneka olahan yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pasar 

yang baik. Aneka olahan ini adalah batok kelapa, arang batok kelapa, serat sabut kelapa, 

kelapa parut kering (desicated coconut), gula kelapa , nata de coco dan minyak kelapa. 

Kebutuhan minyak kelapa oleh beberapa Negara kelihatannya akan terus mengalami 

peningkatan. Minyak kelapa dapat dikonsumsi untuk makanan dan bahan baku industri 

terutama untuk keperluan sabun dan asam lemak. Minyak kelapa berdasarkan kandungan 

asam lemaknya digolongkan ke dalam minyak asam laurat berkisar 50 – 70 %, karena 

kandungan asam lauratnya paling besar jika dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Di 

dalam tubuh manusia asam laurat akan diubah menjadi monolaurin yang bersifat antivirus, 

antibakteri dan antiprotozoa serta asamasam lain seperti asam kaprilat, yang didalam tubuh 

manusia diubah menjadi monocaprin yang bermanfaat untuk penyakit yang disebabkan oleh 

virus HSV2 dan HIV1 dan bakteri neisseria gonnorhoeae. Minyak kelapa mengandung 84 % 

trigliserida dengan tiga molekul asam lemak jenuh dan 4 % trigliserida dengan satu asam 

lemak jenuh. 



 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan minyak kelapa dengan 

harga jual yang tinggi, antara lain: melakukan fermentasi dengan menambahkan enzim, 

menambahkan ragi, menambahkan asam asetat, ataupun tanpa perlakuan. 

Secara umum fermentasi dapat diartikan sebagai peningkatan nilai tambah suatu 

bahan melalui bantuan mikroba (seperti jamur dan bakteri). Contohnya adalah pembuatan 

minyak kelapa dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stonoliferus. 

Fermentasi adalah proses untuk menghasilkan energi di dalam sel pada keadaan 

anaerob(tanpa oksigen). Berdasarkan kebutuhan oksigen, fermentasi dapat dibedakan menjadi 

dua, diantaranya: 

1. Fernentasi aerob adalah fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen karena 

adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosa menghasilkan air, CO2 dan 

sejumlah energi. 

2. Fermentasi anaerob adalah fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen 

Karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen. Jadi 

 
Prosedur : 

1. Sterilisasi peralatan percobaan 

2. Pembuatan santan kelapa 

3. Fermentasi santan menjadi minyak kelapa 

4. Pemisahan minyak kelapa, blondo (endapan), dan air. 

5. Analisa karakter minyak kelapa 

Variasi yang bisa dilakukan : 

- Variasi jenis kelapa termasuk asal daerah kelapa yang digunakan. 

- Variasi perlakuan tanpa enzim dan menggunakan enzim 

- Variasi penggunaan enzim seperti enzim papain (pepaya), enzim bromelin (nanas), 

enzim protease (cangkang kepiting), dll. 

- Penggunaan ragi pada fermentasi 

- Penggunaan proses pengasaman misalnya menggunakan asam asetat 

- Variasi komposisi air yang digunakan 

- Variasi komposisi enzim dan ragi 
 
 

III. Metodologi Percobaan 

III.1 Peralatan Percobaan 

1. Corong pisah 



 

2. Statif dan klem 

3. Erlenmeyer 

4. Gabus 

5. Beaker glass 

6. Saringan 

7. Waskom 

8. Timbangan 

9. Termometer 

10. Plastik 

11. Karet gelang 
 

III.2 Prosedur Percobaan 

Adapaun prosedur percobaan pembuatan minyak kelapa dengan menggunakan ragi, 

antara lain: 

A. Pembuatan Krim Santan 
 

1. Kelapa yang telah diparut disiram dengan air ….oC sebanyak …m L. 

2. Diperas hingga diperoleh santan kental …mL. Untuk memperoleh hasil yang 

maksimal, ampas yang diperoleh dapat disiram lagi dengan air dan diperas kembali. 

3. Santan yang diperoleh dimasukkan ke dalam corong pisah. 

4. Tutuplah dengan rapat corong pisah yang telah berisi santan agar tidak banyak 

terkontaminasi, kemudian simpan selama 6-12 jam (sesuai penugasan) agar terjadi 

pemisahan antara air, krim santan (protein dan minyak). 

5. Setelah air dan krim santan terpisah, buanglah airnya melalui kran, sehingga 

tertinggal di dalam corong pisah hanya krim santannya saja. 

 
 

B. Fermentasi dan Inkubasi 
 

1. Timbang krim santan yang diperoleh sebelumnya, kemudian tambahkan ragi ataupun 

enzim sebanyak 0,5 % dari berat krim santan (sesuai penugasan) tersebut dan aduk – 

aduklah hingga merata. 

2. Tutup dan simpanlah krim santan yang telah diberi ragi atau enzim di dalam ruang 

inkubasi selama 24 jam (sesuai penugasan). Selama inkubasi ini proses fermentasi 

sedang berlangsung. 



 

3. Setelah masa inkubasi mencapai 24 jam (sesuai penugasan), minyak yang terbentuk 

akan tampak berada di permukaan. Pisahkan minyak tersebut dari bahan – bahan lain 

yang mengendap di bawahnya, kemudian panaskan selama 10 - 40 menit (bila 

diperlukan). 

 
 

Hasil dan pembahasan 
 

 
 
Variasi / 

Perlakuan 

Karakter minyak kelapa yang dihasilkan 

 
Warna 

Minyak 

 
 
Aroma 

 
 
pH 

Volume 

Minyak 

yang 

dihasilkan 

 
 
Yield 

Berat endapan 

/ blondo 

 
Berat 

jenis 

        

        

        

        


