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Abstrak

 Virgin coconut oil atau VCO adalah minyak yang dihasilkan dari

buah kelapa segar. Berbeda dengan minyak kelapa biasa, VCO

dihasilkan tidak melalui penambahan bahan kimia ataupun proses

yang melibatkan panas yang tinggi.

 VCO menjadi populer karena manfaatnya untuk kesehatan tubuh.

Hal ini disebabkan VCO mengandung banyak asam lemak rantaiHal ini disebabkan VCO mengandung banyak asam lemak rantai

menengah (medium chain fatty acid/MCFA).

 Sifat MCFA yang mudah diserap sampai ke mitokondria akan

meningkatkan metabolisme tubuh. Penambahan energi yang

dihasilkan oleh metabolisme itu menghasilkan efek stimulasi dalam

seluruh tubuh manusia sehingga meningkatkan tingkat energi yang

dihasilkan.MCFA yang paling banyak terkandung dalam VCO adalah

asam laurat (lauric acid).



Tujuan :

o Memberikan informasi perbedaan VCO dengan
minyak kelapa biasa.
o Membuat VCO menggunakan metode yang sederhana

yaitu dengan pemanasan agar dapat dilakukan olehyaitu dengan pemanasan agar dapat dilakukan oleh
setiap lapisan masyarakat.
o Melakukan uji mutu VCO agar VCO yang dihasilkan

sesuai dengan standar.



 Bahan :
~ Buah kelapa tua segar
yang sudah diparut
~ Air
~ Kertas saring kasar

 Alat :

~ Gelas kimia ~ Sendok
~Timbangan ~ Baskom
~Saringan santan ~ Saringan kain
~Corong pemisah ~ Corong

ALAT & BAHAN

~ Kertas saring kasar
~ Kertas saring

whatman No 41

~Corong pemisah ~ Corong
~Batang pengaduk ~ Termometer
~Hot plate (pemanas)
~Pipet tetes
~Erlen meyer



METODE PEMBUATAN VCO

ANALISA MUTU VCO



Menimbang
kelapa parut +

500 gr

Masukan dalam wadah
dan ditambah 500 ml air
sambil diremas -remas

Saring santan
kemudian diperas

sampai semua santan
keluar

Skema Prosedur

keluar

Masukan ke dalam
corong pemisah
biarkan 1-2 jam

Pisahkan antara air
dan krim yang

terbentuk

Panaskan krim pada suhu
dibawah 100˚ C sampai 

terbentukVCO dan
blondo



Pisahkan blondo dengan
VCO dengan cara disaring

PisahkanVCO yang masih
bercampur air dengan

Saring kembaliVCO dengan
menggunakan kertas saringVCO dengan cara disaring bercampur air dengan

cara dipipet
menggunakan kertas saring

whatman No 41

PanaskanVCO pada
suhu 75˚ C selama 30 

menit

JadilahVCO



PENGUJIAN MUTU VCO

Pengujian secara organoleptik :
- Warna

- Bau
- Rasa

Pengujian secara fisika :
- Masa jenis
-Viscokositas-Viscokositas
-Indek bias

Pengujian secara kimia :
- Asam Lemak Bebas (FFA)

- Bilangan Iod
- Bilangan Penyabunan
- Bilangan Peroksida



HASIL & ANALISA

Parameter Hasil analisa Standar bakuVCO

Warna Jernih kekuningan Jernih kekuningan

Bau Khas kelapa Khas kelapa

Massa jenis 0,91 gr/ml 0,85-0,92 gr/ml

FFA 0,055 % 0,01-0,80 %



Kesimpulan :

Dari hasil percobaan pembuatanVCO yang telah
dilakukan dengan metode pemanasan ternyata didapat
hasil yang baik dan setelah dilakukan berbagai macam

analisa seperti analisa warna, bau, massa jenis, dan
kandungan asam lemak bebasnya sesuai dengan standar

Dari hasil percobaan pembuatanVCO yang telah
dilakukan dengan metode pemanasan ternyata didapat
hasil yang baik dan setelah dilakukan berbagai macam

analisa seperti analisa warna, bau, massa jenis, dan
kandungan asam lemak bebasnya sesuai dengan standarkandungan asam lemak bebasnya sesuai dengan standar

VCO yang diharuskan. Sehingga metode ini dapat
dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat karena

prosesnya yang relatif mudah. Dengan demikian,
masyarakat dapat memproduksiVCO walaupun dalam

skala kecil.

kandungan asam lemak bebasnya sesuai dengan standar
VCO yang diharuskan. Sehingga metode ini dapat

dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat karena
prosesnya yang relatif mudah. Dengan demikian,

masyarakat dapat memproduksiVCO walaupun dalam
skala kecil.
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