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ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan sumber bahan baku pangan seperti minyak goreng, margarin,
shortening, maupun non pangan seperti sabun, kosmetik, dan oleokimia lainnya. Minyak
sawit mengandung mikronutrien β-karoten dan tokoferol-tokotrienol yang sangat penting
bagi kesehatan. Pada tingkat petani, produsen bahan baku, permasalahan yang timbul
adalah kenaikan Asam Lemak Bebas (ALB) menyebabkan menurunnya kualitas bila
tidak segera diolah menjadi CPO. Hal ini disebabkan jauhnya jarak antara kebun dan
pabrik kelapa sawit serta kendala transportasi di lapangan. Oleh karena itu, perlu upaya
penghambatan kenaikan ALB selama transportasi sebelum diolah menjadi CPO. Tujuan
penelitian ini adalah penerapan teknik inaktivasi enzim lipase pada pascapanen buah
sawit yang akan digunakan selama transportasi sehingga akhirnya diperoleh CPO dengan
kandungan ALB sesuai SNI. Hasil penelitian tahun pertama antara lain telah dilakukan
survei dan pemanenan buah sawit untuk dianalisis sifat fisiko kimianya, serta desain alat
untuk inaktivasi enzim lipase. Penelitian dirancang selama 2 tahun di mana tahun pertama
dilakukan aplikasi teknik inaktivasi enzim lipase pada skala kecil, identifikasi dan teknik
kendali penanganan pascapanen buah sawit dan formulasi untuk aplikasi produk dan
tahun kedua adalah aplikasi teknik inaktivasi pada skala besar, aplikasi pada produk
pangan dan diseminasi hasil penelitian. Pendekatan penelitian tersebut di atas diharapkan
memperoleh hasil yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemangku
kepentingan sawit yang dapat diaplikasikan oleh industri sawit nasional.

Kata kunci: buah sawit, CPO, enzim lipase, inaktivasi, pascapanen, teknik.

ABSTRACT

Palm oil is source some of the food raw materials such as cooking oil, margarine,
shortening, and non-food such as soap, cosmetics, and other oleochemicals. Palm oil
contains of micronutrients, β-carotene and tocopherol-tocotrienol that is very important
for health. At the farm level, raw material producer, the problem that arises is the increase
in free fatty acids that means degrade the quality of the oil if not immediately processed
into CPO. This is caused by the distance between the plantation and palm oil mill. The
purpose of this research is the application technique of inactivation of the enzyme lipase
in post-harvest palm fruit and eventually gained the CPO with ALB content of SNI
Results of the first year of research has done a survey and harvesting palm fruits to be
analyzed physico chemical properties, as well as design engineering of machine for lipase
enzyme inactivation.The study was designed for 2 years where the first year will perform
engineering applications inactivation of lipase on a small scale, identification and control
techniques post-harvest handling palm fruit, formulations for applications products and
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the second is the application of engineering inactivation in large-scale applications in
food products and dissemination research result. The research approach mentioned above
is expected to obtain results that can be used as recommendations for the stakeholders of
oil that can be applied by the national oil industry.

Keywords: CPO, fruit of plam, inactivation, lipase enzyme, palm oil, post-harvest,
technique.

PENDAHULUAN

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang

pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekono-

mian nasional. Saat ini Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di

dunia. Perkembangan industri kelapa sawit terus berkembang pesat seiiring

dengan kebijakan pemerintah yang mendukung industri sawit dan mendorong

hilirisasi industri sawit guna meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit

Indonesia.

Besarnya potensi kelapa sawit Indonesia dan tingginya pangsa pasar produk

crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) beserta produk turunannya, baik

di dalam maupun luar negeri, menjadikan upaya peningkatan kualitas dan

diversifikasi produk turunan minyak sawit khususnya oleofood sangat diperlukan

agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal itu sesuai dengan

program pemerintah RI mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemba-

ngunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menjadikan industri pengolahan

minyak sawit sebagai salah satu prioritas untuk mencapai nilai tambah yang lebih

tinggi, mengingat Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia.

Kelapa sawit juga merupakan sumber bahan baku pangan seperti minyak

goreng, margarin, shortening, maupun non pangan seperti sabun, kosmetik, dan

oleokimia lainnya. Minyak sawit merupakan sumber mikronutrien β-karoten dan

tokoferol-tokotrienol yang sangat penting bagi kesehatan, dan dapat didaya-

gunakan sebagai ingredient pangan sumber vitamin A dan E, pewarna alami

kuning-jingga, serta antioksidan alami.

Pada tingkat petani, sebagai produsen bahan baku, permasalahan yang

timbul adalah kenaikan asam lemak bebas buah sawit bila tidak segera diolah



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

239

menjadi CPO. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak antara kebun dan pabrik kelapa

sawit dan kendala transportasi lainnya di lapangan. Apabila tidak segera diolah

selain menaikan ALB juga menurunkan kualitas minyaknya. Oleh karena itu,

perlu upaya penghambatan kenaikan ALB selama transportasi sebelum diolah

menjadi CPO. Salah satu upaya penghambatan tersebut adalah melalui teknik

kendali penanganan pascapanen buah sawit dengan cara inaktivasi enzim lipase.

Berdasarkan telaah hasil-hasil riset dan identifikasi kebutuhan tahapan

proses menuju diseminasi hasil penelitian dengan pihak mitra, yaitu Bappeda

Kabupaten Pandeglang, PTPN VIII, kelompok riset ini telah berhasil mengiden-

tifikasi kebutuhan riset industri untuk aplikasi inaktivasi enzim lipase pada

penanganan pascapanen buah sawit. Peta jalan teknologi untuk riset ini (Gambar

1). Secara khusus, penelitian yang diusulkan melalui skema Riset Pengembangan

IPTEK Dikti ini merupakan salah satu tahapan penelitian dalam rangka upaya

komersialisasi produk kelapa sawit.

Pada Gambar 1 berikut disajikan Roadmap penelitian IPTEKS yang

berjudul aplikasi teknik inaktivasi pascapanen buah sawit untuk mendapatkan

nilai tambah dan mutu produknya.
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Gambar 1 Roadmap penelitian.

Secara umum, luaran yang ingin dicapai melalui program penelitian ini

adalah diperolehnya paket teknologi inaktivasi enzim lipase pada pascapanen

buah sawit dan meningkatkan mutu CPO serta dapat diadopsi oleh mitra. Secara

khusus, luaran hasil penelitian ini adalah: 1) Penyempurnaan proses/teknologi

inaktivasi enzim lipase pada pascapanen buah sawit; 2) Peningkatan mutu produk

CPO hasil ekstraksi; dan 3) Formulasi produk pangan minyak sawit berbasis sawit

Dalam rangka penjaminan mutu penelitian yang dilaksanakan, para peneliti

bersama-sama pihak mitra melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelak-

sanaan penelitian secara internal, sehingga keluaran yang ditargetkan sesuai

dengan rencana penelitian yang telah disusun.

METODE PENELITIAN

Penelitian dibagi dalam 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan

pelaporan. Pada tahap persiapan terdiri dari identifikasi masalah dan penentuan

tujuan, penyesuaian roadmap penelitian, dan kajian pustaka yang mendukung,

pengembangan metode, dan persiapan pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan

tahapan pelaksanaan yang terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder,

pengolahan dan analisis data. Tahap terakhir terdiri dari laporan kemajuan dan

laporan akhir (Gambar 2).

Gambar 2 Tahapan penelitian.

Pengumpulan Data
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Data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan eksperimen, wawancara

mendalam (In depth Interview), dan survei. Pemilihan sampel eksperimen

menggunakan simple random sampling. Wawancara mendalam dilakukan kepada

mitra terutama pihak pelaksana dilapangan.

Persiapan dilapangan dilakukan dengan menghubungi mitra yang bersedia

menerapkan teknologi. Untuk penelitian terdapat 2 mitra yang bersedia, yaitu

Bappeda Kabupaten Pandeglang dan PTPN VIII. Pada tahun pertama penelitian

dilakukan di Kabupaten Pandeglang. Survei ke lapangan dilakukan sebanyak 2

kali, yaitu tanggal 31 Agustus 2015 dan 21 Oktober 2015 di PT GAL.

Pengolahan dan analisis data yang dilakukan antara lain Uji Inaktivasi

dilakukan di Laboratorium ITP, dan laboratorium kimia terpadu IPB. Pada tahap

awal posisi alat inaktivasi berada di Kampus IPB Bogor sehingga CPO dengan

perlakuan tertentu dibawa ke laboratorium. Analisis yang dilakukan adalah

karakterisasi sifat fisiko-kimia CPO (Crude Palm Oil). Tahap berikutnya adalah

perancangan prototipe alat yang sesuai di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Kebun PT GAL di Pandeglang berada di 7 kecamatan 11 desa. Salah

satunya adalah di Kota Mekar. Luas keselurahan mencapai 3.500 ha. Jarak ke

kantor pusat 50 km. Mulai tanam perdana tahun 2007. Petani/plasma di sekitar PT

GAL umumnya petani berpengalaman dari Sumatera dan Kalimantan. Terkait

kewajiban plasma 20% konsep/aturan berubah mulai dari di HGU, bisa disekitar

HGU dalam bentuk koperasi/angkutan. PT GAL sendiri menerapkan konsep

Plasma dengan menjual bibit ke petani plasma dan hasilnya dijual ke PT GAL.

Kapasitas panen mencapai 2000 ton/panen. Padahal kapasitas pabrik hanya

800 ton/panen sehingga ada TBS yang tidak dapat diproses pada hari itu juga.

Akibatnya melebihi standar ALB yang diminta <5%. Bila sudah hari ke 2 ALB

mencapai 8%. Pelepah dijaga berkisar 9 buah, karena bila kurang dari 6 buah

tidak baik untuk fotosintesa.
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Bobot rata-rata tandan buah segar (TBS) dari PT GAL, dengan kapasitas

pengiriman harian 150 ton/hari, adalah:

1 TBS = 1520 kg

1 Truk = 710 ton

1 Truk kecil = 5 ton

Saat ini TBS dikirim ke PTPN VIII di Cigudeg dan Kerta, yang terdekat di

Kerta sekitar 35 jam dengan kapasitas 60 ton/jam. Dikarenakan pabrik Cigudeg

kadang beroperasi kadang tidak. Saat ini PT GAL sedang membangun pabrik

pengolahan berkapasitas 60 ton/jam. Harga TBS saat ini berkisar Rp.1.000/kg,

sedangkan harga standar CPO Rp.8.000 /kg. Harga premium diberikan untuk

ALB <5%, yaitu Rp.8.500/kg. Kapasitas rata-rata kebun kota Mekar adalah 15‒17

ton/ha, mengingat ada beberapa yang ditanam setelah tahun 2007.

Uji Inaktivasi Enzim
Setelah dilakukan pengambilan tandan buah sawit di PT GAL kemudian

dilakukan mengambilan brondol buah sawit, pembungkusan buah sawit dengan

kain kasa, dan perebusan dalam air mendidih. Perebusan buah sawit dilakukan

untuk menghambat peningkatan aktivitas enzim lipase yang dapat mengakibatkan

kenaikan asam lemak bebas.

Tabel 1 Hasil analisis kadar lemak dan asam lemak bebas tandan buah sawit
Kode sampel Lemak (%)* ALB (%)**

T1 A1 46,76 1,90
T2 A1 39,67 1,90
T1 A2 39,04 1,68
T2 A2 44,95 1,86
T1 M1 45,89 2,77
T2 M1 59,20 2,25
T1 M2 47,15 2,10
T2 M2 47,64 2,06
T1 B1 26,40 1,90
T2 B1 47,76 1,88
T1 B2 43,88 2,20
T2 B2 46,01 2,03
T1 21,45 15,07
T2 19,35 17,42

Ket. *AOAC(2005) Method 2003.6
**SNI 01-2901-2006
T= Tandan, A=Atas, M,= Menengah, B= Bawah
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Perebusan menurunkan ALB (asam lemak bebas) tapi menaikkan kadar

lemak. Perebusan 30 dan 60 menit tidak signifikan perbedaannya (± 2%). Tren

bagian atas dan tengah turun tetapi bagian bawah naik dari menit 30 ke 60.

Desain Alat untuk Inaktivasi Enzim Lipase pada Buah Sawit
Salah satu luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pembuatan

desain alat inaktivasi enzim lipase untuk buah sawit. Desain prototipe alat secara

lebih detail disajikan pada Gambar 3 dan 4 berikut.

Gambar 3 Desain prototipe alat inaktivasi enzim.
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Gambar 4 Desain alat tampak keseluruhan.

KESIMPULAN

Pada tahun pertama sudah dihasilkan uji validitas penggunaan teknik

inaktivasi enzim. Teknik dapat mempertahankan kadar Asam Lemak Bebas

walaupun kadar lemaknya naik. Hasil lain adalah perancangan alat yang dapat

digunakan secara mobile/portable.
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