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BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Dan Sejarah Bioteknologi 

Bioteknologi dimulai sejak manusia menyadari pentingnya organisme 

(hewan/tanaman atau mikroba) dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sejarah 

bioteknologi berawal dari proses fermentasi bird dan pembuatan keju yang dilakukan 

oleh orang Mesir dan Sumeria pada tahun 2000 SM. Kemudian pada tahun 500 SM, 

di Cina pertama kalinya ditemukan jamur penghasil antibiotik pada kedelai untuk 

penanganan infeksi. Tonggak bioteknologi di bidang pertanian adalah sejak 

dikakukannya teknik pemuliaan tanaman oleh bangsa Yunani untuk meningkatkan 

kualitas tanaman. Pengembangan bioteknologi berlanjut dengan ditemukannya 

mikroskop oleh ilmuwan Belanda yaitu Robert Hooke dan bakteri oleh Antoni Van 

Leeuwenhoekpada abad 17 (Wardani, 2017). 

Bioteknologi, dalam pengertian yang umum, telah berkembang sejak ribuan 

tahun yang silam. Pembuatan minuman beralkohol melalui proses fermentasi yang 

dilakukan oleh mikrobia telah dikerjakan sejak sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, 

meskipun pada saat itu belum diketahui dasar ilmiahnya. Dasar-dasar ilmiah 

bioteknologi (konvensional) mulai diketahui sejak Antonie Van Leeuwenhoek dapat 

melakukan pengamatan bentuk sel khamir sekitar tahun 1680. Hampir seratus lima 

puluh tahun kemudian, sekitar tahun 1818, proses fermentasi oleh sel khamir mlai 

diketahui oleh Erxleben, yang selanjutnya diikuti oleh penemuan fermentasi asam 

laktat oleh Pasteur pada tahun 1857. Pemahaman mengenai proses fermentasi oleh 
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sel mikrobia kemudian berlanjut ketika Buchner, pada tahun 1897, mengungkapkan 

enzim yang berperan dalam fermentasi. Penemuan-penemuan tersebut kemudian 

diikuti oleh penemuan-penemuan lain dalam bidang mikrobiologi yang selanjutnya 

menjadi salah satu ilmu dasar utama pengembangan bioteknologi (Yumoto, 2019). 

Bioteknologi berasal dari kata: Bios: hidup; Teuchos; alat; Logos: ilmu; 

sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari 

pemanfaatan makhluk hidup (bakteri, fungi, virus, dan lain-lain) maupun produk 

dari makhluk hidup (protein bioaktif, enzim, vitamin, asma basa organik, alkohol, 

dan lain-lain) dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Nugroho, 2018). 

Bioteknologi dalam artian pemanfaatan mikroorganisme untuk mengolah 

makanan dan minuman, telah dikenal sejak jaman dahulu sebelum masehi. Orang 

mesir kuno telah mengenal pemanfaatan mikroorgansime untuk membuat bir, 

anggur, vinegar, keju, tuak, dan yoghurt. Bioteknologi telah mengalami 

perkembangan sesuai jamannya untuk memproduksi. (Nurcahyono, 2011). 

2.2 Kelapa (Cocos nucifera L.) 

1. Definisi Kelapa 

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia mampu bertahan hidup sehat, 

serta menikmati kehidupannya dengan kelapa. Begitu banyak anggota masyarakat 

Indonesia yang berhasil dalam karier hidupnya di masyarakat karena kontribusi 

kelapa, kopra atau produk lainnya yang berbasis kelapa. Dalam hal keterlibatannya 

meningkatkan kualitas fisik manusia, khususnya di bidang kecantikan, kosmetiak 

serta hasil gunanya bagi kehidupan dan kesehatan, tidak ada tanaman yang dapat 

mengungguli tanaman kelapa. Kelapa merupakan tanaman kehidupan, tanaman 
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yang paling banyak dibudidayakan secara ekstensif dan tumbuh serta dimanfaatkan 

bagi kehidupan manusia (Winarno, 2014). 

  Secara garis besar ada dua jenis kelapa, yaitu kelapa umur dalam dan kelapa 

genjah atau kelapa hibrida. Ada ratusan kultivar kelapa terbesar di seluruh dunia, 

kelapa hijau, kelapa gading, kelapa cangkir, kelapa panda wangi, itu adalah nama-

nama untuk kultivar kelapa yang ada di Indonesia. Para ahli botani telah mendata 

ada 131 kultivar kelapa yang tumbuh di Indonesia, baru 30 kultivar diantaranya 

yang telah diteliti dan dikembangkan sebagai tanaman budidaya (Lingga, 2012). 

Tanaman kelapa termasuk jenis Palmae yang berumah satu (monokotil). 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) termasuk jenis tanaman yang memiliki 

berbagai banyak fungsi, hal ini karena hampir semua bagian dari tanaman tersebut 

dapat dimanfaatkan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, seperti 

santan, gula dan air kelapa segar, kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan baku 

industri. Salah satu contohnya adalah minyak kelapa yang digunakan sebagai bahan 

industri sabun, obat-obatan, mentega dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi 

tanaman kelapa  adalah sebagai berikut (Saepulah, 2017).  

Kingdom   : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Ordo   : Arecales 

Famili   : Arecaceae 

Genus   : Cocos 

Spesies   : Cocos nucifera L. 



 

13 
 

Produk berbahan baku kelapa beraneka ragam misalnya konsumsi  (kelapa 

muda, daging buah, air kelapa, nira dan minyak), kerajinan (sabut, tempurung, lidi, 

janur, batang), bahan bangunan (batang), bahan bakar (daun, akar, batang, sabut, 

dan tempurung), bahan ritual tertentu (janurda buah),  obat (norit dari tempurung), 

dan lainnya (Wagiman, 2016). Produk tanaman kelapa, selain untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, juga sebagai sumber devisa negara melalui ekspor, Selain 

sebagai sumber minyak dan lemak nabati produk tanaman kelapa sebagai sumber 

bahan baku berbagai industri lainnya, seperti santan, kelapa segar, berbagai jenis 

oleo chemical, berbagai produk dari sabut dan tempurung kelapa, mempunyai 

prospek pasar yang baik. Dari hasil penelitian minyak kelapa khususnya VCO 

ternyata juga baik untuk kesehatan (Hamka, 2012). 

2. Buah Kelapa 

Buah kelapa yang terdiri atas sabut, tempurung, daging buah dan air kelapa 

tidak ada yang terbuang dan dapat dibuat untuk menghasilkan produk industri, 

antara lain sabut kelapa dapat dibuat keset, sapu, dan matras. Tempurung dapat 

dimanfaatkan untuk  membuat karbon aktif dan kerajinan tangan. Dari batang 

kelapa dapat dihasilkan bahan-bahan bangunan baik untuk kerangka maupun untuk 

dinding serta atap. Daun kelapa dapat diambil lidinya yang dapat dipakai sebagai 

sapu, serta barang-barang anyaman. Daging buah dapat dipakai sebagai bahan baku 

untuk menghasilkan kopra, minyak kelapa, coconut cream, santan dan parutan 

kering, sedangkan air kelapa dapat dipakai untuk  membuat cuka dan nata de coco.  

Santan adalah cairan yang diperoleh dengan melakukan pemerasan terhadap daging 

buah kelapa parutan. Kelapa juga menghasilkan produk olahan yang populer 
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belakangan ini yaitu Virgin Coconut  Oil (VCO) yang bermanfaat bagi kehidupan  

manusia (Widiyanti, 2015). 

Daging buah yang sudah tua dapat dimanfaatkan sebagai kopra, bahan baku 

perawatan rambut dan tubuh serta bahan baku pembuatan minyak. Asal mula untuk 

memperoleh minyak dari buah kelapa adalah bukan dari kopra (daging buah kelapa 

segar). Daging buah kelapa merupakan bahan yang mudah membusuk, karena 

disebabkan oleh kandungan airnya sangat tinggi. Agar dapat tahan lama 

diperjalanan maka daging buah kelapa dikeringkan dengan maksud memperoleh 

kopra. Pada waktu daging buah kelapa diparut, sel-selnya akan rusak dan isi sel 

dengan mudah dikeluarkan dalam wujud emulsi berwarna putih yang dikenal 

dengan santan. Santan mengandung minyak sebanyak 50%. Sisa minyak yang lain 

dapat di peroleh dengan penambahan air dan pemerasan kedua dan ketiga (Marlina, 

2017).  

Khasiat buah kelapa memang sudah terkenal sejak lama. Masyarakat 

Indonesia biasa menggunakan air kelapa untuk mengobati demam, penawar racun, 

dan menetralkan racun karena obat. Bahkan, penduduk di Kepulauan Pasifik 

mempunyai tubuh yang sehat dan gigi yang kuat karena mereka terbiasa makan 

dengan menggunakan kelapa. Sejumlah ahli meyakini, mengkonsumsi makanan 

yang mengandung kelapa memberikan manfaat. Antara lain kadar kolesterol 

rendah, kesehatan tubuh terjaga, mencegah penyakit keturunan, dan 

sebagainya.Saat ini, pemanfaatan kelapa lebih berkembang. Salah satunya dengan 

membuatnya menjadi minyak kelapa murni VCO (Virgin Coconut Oil) (Thamrin, 

2011). 



 

15 
 

3. Air Kelapa  

Air kelapa adalah air alamiah yang steril dan mengandung kadar kalium, 

khlor, serta klorin yang tinggi. Air kelapa merupakan cairan bening di dalam kelapa 

(buah dari pohon kelapa). Sebagai buah yang matang, air kelapa secara bertahap 

diganti dengan daging  kelapa dan udara (Haerina, 2016).  

Air kelapa merupakan komponen dari buah kelapa yang berupa cairan 

yang mempunyai harga relatif murah, berkhasiat dan memiliki nilai gizi yang tinggi 

dengan komponen utama terdiri dari air, kalium, sejumlah kecil karbohidrat, 

protein, dan garam minera. Air kelapa belum dimanfaatkan secara maksimal, 

sehingga perlu upaya untuk mengatasinya (Herlina, 2014). Air kelapa (Cocos 

nucifera L.) seringkali terbuang dan menimbulkan masalah akibat aromanya yang 

kuat setelah beberapa waktu dibuang ke lingkungan. Jumlah limbah air kelapa 

setiap hari jauh lebih besar dibanding jumlah yang dimanfaatkan (Nurdyansyah, 

2017). Air kelapa mengandung kalori, glukosa, protein, lemak, karbohidrat, dan 

berbagai mineral seperti kalsium, kalium, magnesium, fosfor, potassium, sodium 

dan besi (Mardesci, 2018). 

Air  kelapa  mempunyai  potensi  yang  baik  untuk  dibuat  menjadi  

produk fermentasi karena kandungan zat gizinya. Air kelapa kaya akan nutrisi yaitu 

gula, protein, dan lemak sehingga sangat baik untuk pertumbuhan bakteri penghasil 

produk pangan. Air kelapa merupakan 25% dari komponen buah kelapa.
  

Air 

Kelapa yang dihasilkan dari kelapa tua akan memberikan pertumbuhan bakteri yang 

lebih cepat bila dibandingkan dengan kelapa muda (Masefa, 2008). 

Berdasarkan penelitian Hanna dan Yanti air kelapa tua dapat dipakai sebagai 

bahan dasar media isolasi Enterobacteriaceae dan Cocus gram positif. Pemanfaatan 
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media air kelapa tua sebagai bahan dasar media isolasi perlu dicobakan   untuk   

isolasi   bakteri   dari   bahan   pemeriksaan   langsung   dan diaplikasikan   untuk   

diagnostik   klinik   mikrobiologi,   karena   sifatnya   yang ekonomis dan mudah 

didapat (Yolanda, 2011). 

4. Manfaat Air Kalapa 

Manfaatnya air kelapa tua tidak kalah dengan air kelapa muda. Air kelapa 

tua secara medis maupun non medis sejak dahulu memang sudah dipercaya bias 

sebagai obat penawar maupun obat penyembuh penyakit. Berikut adalah manfaat 

dari air kelapa: 

a. Mengatasi masuk angin atau kedinginan, Air kelapa mengandung energi panas 

yang dapat mengusir rasa dingin saat sedang masuk angin. 

b. Mengatasi panas dalam, dalam air kelapa tua juga memiliki energi dingin yang 

bermanfaat menghilangkan panas dalam. Jadi dalam kandungan air kelapa tua 

itu ada dua energi yaitu panas dan dingin jadi energi di dalamnya seimbang.  

c. Menetralisir racun dan memperbaiki fungsi ginjal, sama halnya dengan air 

kelapa muda, air kelapa tua juga dapat menetralisir racun di dalam tubuh, 

selain itu air kelapa tua juga bisa meningkatkan fungsi kerja pada ginjal tubuh, 

jadi tubuh kita akan lebih sehat karena makanan yang kita konsumsi akan di 

saring oleh ginjal kita. 

d. Cepat menaikan trombosit pada penderita DBD, Air kelapa yang telah tua juga 

berkhasiat untuk meningkatkan kadar trombosit darah saat mengalmi demam 

berdarah. Tromobosit menurun karena di gunakan untuk mencegah pendarahan 

karena suhu badan yang tinggi penyab darah mengental dan pori pembuluh 

darah melebar. 



 

17 
 

e. Mengatasi pusing yang disebabkan oleh mabuk, saat sedang mengalami mabuk 

biasanya kepala terasa pusing, hal yang cukup cepat dalam menghilangkannya 

yaitu dengan mengkonsumsi air kelapa yang telah tua. Buktikan saja, sobat 

akan merasakan hasilnya (Kumaunang, 2010). 

5. Kandungan Air Kelapa  

Air kelapa mengandung gula, protein, asam-asam amino, bermecam-macam 

vitamin dan mineral, sehingga dengan kandungan nutrien yang relatif lengkap 

tersebut, air kelapa mempunyai potensi yang baik untuk dimanfaatkan sebagai 

bahan dasar fermentasi asam-asam organic. Bakteri penghasil asam laktat 

merupakan salah satu bakteri yang cenderung tertarik pada habitat yang 

mengandung gula seperti air kelapa dan bakteri ini akan difermentasikan senyawa 

yang ada menjadi asam laktat (Sutarno, 2012).  

 Komposisi air kelapa terutama kandungan gulanya dipengaruhi oleh umur 

buah kelapa. Semakin tua umur buah kelapa maka kandungan fruktosa dan 

glukosanya akan meningkat, sedangkan kandungan sukrosanya akan menurun. Air 

kelapa kurang tahan selama penyimpanan dan kompenen gula yang terdapat di 

dalamnya mudah mengalami fermentasi spontan sehingga rasanya cepat menjadi 

asam (Kholifah, 2010). 

 

 

 

Tabel 2 1. Kandungan Gizi Air Kelapa 

Zat Gizi  Air Kelapa Tua  Air Kelapa Muda 
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Air kelapa mengandung sedikit karbohidrat, protein, lemak dan beberapa 

mineral. Disamping zat gizi tersebut, air kelapa juga mengandung berbagai asam 

amino bebas. Setiap butir kelapa mengandung air kelapa masing-masing sebanyak 

230-300 ml dengan berat jenis rata-rata 1,02 dan pH agak asam 5,6. Air kelapa 

merupakan bagian dari buah kelapa yang mempunyai kandungan nutrisi/zat gizi 

cukup lengkap bagi kesehatan manusia.kandungan gizi air kelapa tidak hanya unsur 

makro, tetapi juga unsur mikro (Permana, 2010). 

 Unsur makro yang  terdapat  pada air kelapa adalah karbon dan nitrogen. 

Unsur karbon dalam air kelapa berupa karbohidrat sederhana seperti glukosa, 

sukrosa, fruktosa, sorbitol,  inositol, dan lain-lain, unsure nitrogen berupa protein, 

tersusun dari asam amino, seperti alin, arginin, alanin, sistin dan serin. Sebagai 

gambaran, kadar asam amino air kelapa lebih tinggi daripada asam amino dalam 

susu sapi. Selain karbohidrat dan protein, air kelapa juga mengandung unsur mikro 

berupa mineral, yang dibutuhkan tubuh. Mineral tersebut diantaranya kalium (K), 

kalsium(Ca), magnesium (Mg), ferum (Fe), cuprum (Cu), fosfor (P), dan Sulfur (S). 

Air alamiah ini yang steril dan mengandung kadar  kalium, khlor, serta klorin yang 

tinggi (Wahyuni, 2018). 

Kalori (K) 17,0  - 
 

Protein (gram) 
 

0,2  
 

0,14 
 

Lemak (gram) 
 

1,00  
 

1,50 
 

Karbohidrat (gram) 
 

3,80  
 

4,60 
 

Kalsium (mg) 

 

 

 

15,00  
 

- 
 

Fosfor (mg) 
 

8,00  
 

0,50 
 

Besi (mg) 
 

0,20  
 

- 

Vitamin C (mg) 1.00  - 
 

Air (gram) 
 

95,50 
 91,50 
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2.3 Fermentasi  

Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak 

lama sejak jaman kuno. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat 

menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba.  

Bioteknologi berbasis fermentasi sebagian besar merupakan proses produksi barang 

dan jasa dengan menerapkan teknologi fermentasi atau yang menggunakan 

mikroorganisme untuk memproduksi makanan dan minuman seperti: keju, yoghurt, 

minuman beralkohol, cuka, sirkol, acar, sosis, kecap, dll.  Produk-produk tersebut 

biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan.  Bioteknologi fermentasi, 

teknologi fermentasi merupakan teknologi yang menggunakan mikroba untuk 

memproduksi makanan dan minuman (Nurcahyono, 2011). 

 Fermentasi semula hanya berfungsi untuk membentuk produk 

makanan/minuman dengan sifat-sifat yang disukai, misalnya tekstur yang empuk 

dari roti, rasa dan aroma yang enak seperti minuman beralkokol, berkurangnya rasa 

sepat seperti dalam fermentasi buah zaitun, serta produk yang awet misalnya asinan 

sayuran, kecap kedelai, dan kecap ikan. Dengan kemajuan pengetahuan, fungsi 

fermentasi kemudian bergeser menjadi untuk memproduksi senyawa-senyawa yang 

bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan dan menghindari atau 

menyembuhkan gejala penyakit (Hidayah, 2018). 

Proses fermentasi Virgin Coconut Oil (VCO) dimulai dari santan kelapa. 

Santan kelapa (krim kelapa) merupakan campuran yang terdiri dari emulsi minyak 

dan air. Emulsi mengandung berbagai bahan antara lain protein dan karbohidrat, 

sehingga kehadiran mikroba amilolitik akan dapat menghidrolisis makro molekul 

karbohidrat yang terdapat dalam emulsi santan. Pemutusan rantai panjang 
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karbohidrat akan menghasilkan gula sederhana salah satu di antaranya glukosa; 

selanjutnya gula sederhana tersebut akan dirubah menjadi alkohol. Alkohol yang 

dihasilkan berperan untuk memecah emulsi santan, kondisi tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya penggumpalan protein sehingga pemisahan antara fase 

minyak, protein dan air dapat terjadi (Naiola, 2013). Mekanisme reaksi 

pembentukan alkohol pada fermentasi adalah sebagai berikut:  

Khamir 

C6H12O6  2C2H5OH+ 2CO2 

Glukosa etanol             karbon doaksida 

Menurut Rosenthal et al. (2010) dalam proses pembuatan minyak kelapa 

secara fermentasi mikroba yang digunakan mampu merombak substrat dengan 

memutus rantai protein, karbohidrat maupun bahan lain yang terkandung dalam 

emulsi santan. Mikroba yang digunakan dalam penelitian memiliki aktivitas 

amylase yang dapat menghidrolisis makro molekul karbohidrat dari emulsi santan. 

Selanjutnya menurut rindengan dan Novarianto (2011) mikroba dengan aktivitas 

enzim yang dimilikinya akan dapat menyebabkan emulsi santan menjadi tidak 

stabil sehingga terjadi pemisahan antara fase minyak, blondo dan air. 

Mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi minyak kelapa anatara lain: dari 

golongan Lactobacillus, Saccharomyces Cereviceae dan Lactobacillus debrueki 

telah dilakukan oleh Stainkreus. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi adalah: 

1. Suhu, selama melakukan aktifitas, mikroba membebaskan panas sehingga di 

dalam industry, fermentor selalu dilengkapi dengan pendingin. Suhu ini perlu 

dikontrol karena tiap mikroba mempunyai toleransi suhu yang berbeda-beda. 

Untuk Saccharomyces Cereviceae kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan 

yaitu 25-3
o
C. 

2. pH, dengan dihasilkan enzim oleh aktivitas mikroba akan mempercepat reaksi 

oksidasi-oksidasi. Sehingga pH larutan akan berubah selama proses fermentasi. 

pH optimum untuk pertumbuhan  Saccharomyces Cereviceae antara4-4,5. 

3. Waktu, dalam hidupnya mikroba terbagi menjadi 6 fase pertumbuhan: 

a. Fase adaptasi, jika sel mikroorganisme dipindahkan ke dalam suatu medium, 

mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan 

kondisi lingkungan di sekitarnya. 

b. Fase pertumbuhan awal, setelah mengalami waktu fase adaptasi, sel 

mikroorganisme mulai membelah dengan kecepatan yang rendah, karena 

mulai menyesuaikan diri. 

c. Fase pertumbuhan logaritmik, pada fase pertumbuhan sel mikroorganisme 

membelah dengan cepat dan konsisten. Kecepatan pertumbuhan pada fase ini 

sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti: pH, kandungan 

nutrient, dan kondisi linkungan (temperature dan kelembaban udara). 

d. Fase pertumbuhan lambat, pada fase ini pertumbuhan populasi sel 

mikroorganisme menurun karena persediaan substrat berkurang. 

e. Fase pertumbuhan statis, jumlah populasi sel pada fase ini tetap, karena 

jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Ukuran sel pada 
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fase ini menjadi lebih kecil-kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-

zat nutrisi sudah habis. 

f. Fase kematian, fase ini menyatakan bahwa populasi mikroorganisme mulai 

mengalami kematian antara lain akibat: substrat dalam medium sudah habis 

dan energy cadangan di dalam sel habis (Sri,2012).   

2.4 Virgin Coconut Oil (VCO) 

1. Pengertian Virgin Coconut Oil (VCO) 

 Minyak kelapa murni atau bahasa ilmiahnya Virgin Coconut Oil adalah 

minyak yang berasal dari sari pati kelapa, diproses secara higienis dan tanpa proses 

permurnian kimiawi. Dilihat dari warnanya, minyak kelapa murni jauh lebih bening 

seperti air mineral. Selain itu kadar air dan asam lemak bebasnya kecil, serta 

kandungan asam lauratnya tinggi. Minyak kelapa murni mengandung anti oksidan 

bebas sehingga mampu menjaga kekebalan tubuh. Proses pembuatan minyak kelapa 

murni ini sama sekali tidak menggunakan pelarut minyak. Dari proses seperti ini, 

rasa minyak yang dihasilkan lembut dengan bau khas kelapa yang unik. Jika 

minyak membeku, warna minyak kelapa ini putih murni. Sedangkan jika cair, VCO 

tidak berwarna (bening). Minyak kelapa murni tidak mudah tengik karena 

kandungan asam lemak jenuhnya tinggi sehingga proses oksidasi tidak mudah 

terjadi. Namun, bila kualitas VCO rendah, proses ketengikan akan berjalan lebih 

awal. Hal ini disebabkan oleh pengaruh oksigen, keberadaan air, dan mikroba yang 

akan mengurangi kandungan asam lemak yang berada dalam VCO menjadi 

komponen lain (Aziz, 2017). 
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Tabel 2.2. Standar Mutu Virgin Coconut Oil (VCO) 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan: 

1.1 Bau  

1.2 Rasa 

1.3 Warna  

 Khas kelapa segar, tidak 

tengik, normal, khas minyak 

kelapa tidak berwarna hingga 

kuning pucat 

2. Air dan senyawa yang 

menguap  
% Maks 0,2 

3. Asam lemak bebas 

(dihitung sebagai asam 

laurat) 

% Maks 0,2 

4. Asam lemak: 

6.1 Asam kaproat (C6:0) 

6.2 Asam kaprilat (C8:0) 

6.3 Asam kaprat (C10:0) 

6.4 Asam laurat (C12:0) 

6.5 Asam miristat (C14:0) 

6.6 Asam palmitat (C16:0) 

6.7 Asam stearat (C18) 

6.8 Asam oleat (C18:1) 

6.9 Asam linoleat (C18:2) 

6.10 Asam linolenat (C18:2) 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

 

ND-0,7 

4,6-10,0 

5,0-8,0 

45,1-53,2 

16,8-21 

7,5-10,2 

2,0-4,0 

5,0-10,0 

1,0-2,5 

ND-0,2 (SNI, 2008) 

 Pembuatan minyak cara basah dibagi dalam 3 (tiga) tahap berturut-turut 

yaitu pembuatan santan, pemisahan krim dan skim, dan pemecahan krim santan 

agar terpisah. Proses pengolahan minyak kelapa cara basah tanpa pemanasan dapat 

dilakukan dengan berbagai metode antara lain, metode fermentasi, enzimatis, 

pengasaman dan pancingan. Salah satu hal yang paling sederhana adalah dengan 

mengolah kelapa menjadi VCO dengan cara fermentasi (Apriyanti, 2014). 

2. Manfaat Virgin Coconut Oil (VCO) 

Minyak kelapa murni (VCO) mempunyai banyak manfaat terutama dalam 

bidang kesehatan, diantaranya:  

a. Merupakan antibakteri, antivirus, antijamur dan antiprotozoal alamiah.  
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b. Membantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi resiko kesehatan yang 

dihubungkan dengan diabetes.  

c. Membantu melindungi diri terhadap serangan penyakit osteoporosis.  

d. Membantu mencegah penyakit liver.  

e. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.  

f. Membantu mencegah penyakit kanker.  

g. Membantu mencegah tekanan darah tinggi. 

h. Membantu menurunkan berat badan.  

i. Menjaga stamina tubuh.  

j. Memelihara kesehatan kulit dan rambut (Aziz, 2017). 

2.5 Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis, yaitu 

kesadaran atau pengenalan alat indra akan sifat-sifat benda karena adanya 

rangsangan yang diterima alat indra yang berasal dari benda tersebut. Pengindraan 

juga dapat berarti reaksi mental (sensation) jika alat indra mendapat rangsangan 

(stimulus). Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan dapat 

berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak menyukai akan 

benda penyebab rangsangan. Kesadaran, kesan dan sikap terhadap rangsangan 

adalah reaksi psikologis atau reaksi subyektif. Pengukuran terhadap nilai/ tingkat 

kesan, kesadaran dan sikap tersebut pengukuran subyektif atau penilaian subyektif. 

Disebut penilaian subyektif karena hasil penialain atau pengukuran sangat 

ditentukan oleh pelaku atau yang melakukan pengukuran (Imbar,2016). 
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Uji organoleptik dilakukan dengan tiga parameter yaitu warna, aroma, dan 

rasa karena tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh 

warna, aroma, dan rasa (Suharman, 2016). Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui penilaian masing-masing panelis terhadap produk yang dihasilkan. 

Salah satu cara untuk mengetahui respon konsumen terhadap suatu produk adalah 

dengan menanyakan langsung pada setiap orang tentang pendapatnya terhadap 

produk yang dihasilkan (Winiawati, 2016).  

Uji herodik atau uji kesukaanatau uji kesukaan merupakan salah satu jenis 

uji penerimaan, dengan maksud untuk melihat penerimaan konsumen terhadap 

produk Virgin Coconut Oil (VCO) (Badan BPOM, 2003). Untuk melaksanakan 

penilaian organoleptik diperlukan panel. Dalam penilaian suatu mutu atau analisis 

sifat-sifat sensorik suatu komoditi, panel bertindak sebagai instrumen atau alat. 

Panel ini terdiri dari orang yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi 

berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. 

2.6 Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah format materi yang diberikan kepada peserta didik dan 

dapat dikaitkan dengan media tertentu seperti handout, buku teks, permainan dan 

sebagainya (Prawiradilaga, 2012). Sedangkan menurut Hamdani Hamid (2013) 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud berupa 

bahan tertulis atau bahan tidak tertulis. Dari penjelasan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara 
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sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga terciptanya suasana yang 

memungkinkan untuk peserta didik belajar. 

Bahan ajar akan membantu peserta didik untuk mencapai standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Pendidik harus memiliki atau 

menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik sasaran, 

tuntutan pemecahan masalah belajar. Bahan ajar merupakan komponen yang 

memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Keberadaan bahan ajar 

akan membantu pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memenuhi 

kompetensi dasar (Fauzyah, 2013). 

2. Jenis Bahan Ajar 

 Bentuk bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: 

a. Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, foto/gambar. 

b. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video cmpact disk dan film. 

d. Bahan ajar interaktif (interactive teachingmaterial) seperti compact disk 

interaktif (Majid, 2013). 

3. Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki peranan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik 

maupun guru. Berikut ini merupakan fungsi dari bahan ajar: 
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a. Pedoman bagi guru sebagai petunjuk yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan sebagai subtansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada peserta didik. 

b. Pedoman bagi peserta didik sebagai petunjuk yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan sekaligus sebagai subtansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. Dengan demikian 

terlihat bahwa peran bahan ajar sangat penting bagi guru maupun peserta didik 

agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat dicapai (Hamid, 2013). 

2.7 Modul  

1. Pengertian Modul 

Modul merupakan salah satu bahan ajar dalam bentuk cetak yang digunakan 

oleh siswa sebagai alat untuk belajar secara mandiri dan digunakan seorang 

pengajar untuk memberikan materi kepada siswa secara runtun (Tim Direktorat 

Tenaga Kependidikan, 2008). Meskipun pada kenyataannya seorang siswa tetap 

membutuhkan bimbingan dan pendamping ketika dihadapkan pada sebuah materi 

yang rumit, akan tetapi modul yang baik adalah modul yang memberikan solusi 

ketika siswa merasa kesulitan dalam belajar menggunakan modul tersebut. 

Modul adalah suatu paket pengajaran yang memuat satu unit konsep dari 

bahan pembelajaran.  

Menurut majid (2013) modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan 

agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru 

atau pendidik, sehingga modul berisi segala komponen dasar bahan ajar.  
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Menurut Tim Direktorat Tenaga Pendidikan (2008) menjelaskan bahwa 

modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah 

dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat 

melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. 

Bahasa, pola dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul 

diatur, sehingga ia seolah-olah merupakan “bahasa pengajar” atau bahasa 

pendidik yang sedang memberikan  pengajaran kepada murid-muridnya.  

 

Sebuah modul akan bermakna kalau dapat dengan mudah menggunakannya. 

pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang siswa yang memiliki 

kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih 

kompetensi dasar dibandingkan dengan siswa lainnya. Dengan demikian maka 

modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa, 

disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dilengkapi dengan 

ilustrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modul merupakan sebuah bahan ajar 

cetak yang berisi materi yang ditulis secara lengkap dan menarik sehingga 

memungkinkan peserta didik bisa belajar dengan atau tanpa bantuan dari guru 

(Majid (2013). 

2. Karakteristik Modul Pembelajaran  

 Sebuah modul menurut Tim Direktorat Tenaga Pendidikan (2008) bisa 

dikatakan baik dan menarik apabila terdapat karakteristik sebagai berikut: 

a. Self Instructional  

            Yaitu melalui modul tersebut seseorang atau peserta belajar mampu 

membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. 
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b. Sel Contained 

Yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau sub 

kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Tujuan 

dari konsep ini adalah memberikan kesempatan pembelajar mempelajari materi 

pembelajaran yang tuntas, karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang 

utuh.   

c. Stand Alone (berdiri sendiri) 

Yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau 

tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. 

d. Adaptive  

Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan. 

e. User Friendly 

Modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. Penggunaan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti serta menggunakan istilah yang umum 

digunakan merupakan salah satu bentuk User Friendly. 

 Jadi, modul yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik agar siswa 

bisa dengan mudah belajar secara mandiri, modul yang baik harus berisi materi 

yang ditulis secara lengkap dan disertai dengan berbagai macam ilustrasi yang 

membantu serta ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. 
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3. Prosedur Pengembangan Modul 

Prosedur pengembangan modul menggunakan langkah penelitian dan 

pengembangan menurut Sugiyono (2012) yaitu: 

a. Potensi dan Masalah, pada tahap ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dan observasi langsung untuk mengetahui adanya kesenjangan 

antara segala sesuatu yang dapat didayagunakan dengan realita yang ada di 

lapangan.  

b. Pengumpulan Data dan Informasi, pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

informasi dengan cara studi pustaka membaca langsung dari buku, jurnal, dan 

artikel. 

c. Desain Produk, selanjutnya adalah mengembangkan desain produk modul 

pembelajaran yang disusun dengan sintaks pembelajaran kontekstual serat 

disajikan dengan banyak representasi. 

d. Validasi Produk, setelah produk awal selesai dibuat, maka langkah selanjutnya 

yaitu uji validasi kepada tim ahli materi. 

e. Perbaikan Produk, berdasarkan saran perbaikan dari tim penguji selanjutnya 

dilakukan perbaikan pada produk. 

f. Uji Coba Produk, dalam tahap ini produk yang telah dikembangkan diuji satu 

lawan satu untuk mengetahui kemarikan, kemudahan, dan kemanfaatan 

produk. 

g. Revisi Produk, tahap ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil uji coba dan 

mengkaji setiap kekurangan. 

h. Uji Coba Pemakaian, selanjutnya perangkat diuji cobakan pemakaiannya pada 

lingkup yang lebih luas, tujuannya untuk mengetahui tanggapan siswa 
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mengenai kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan, serta keefektifan 

penggunaan modul. 

i. Revisi Produk, tahap ini dilakukan dengah mengevaluasi hasil pemakaian dan 

mengkaji setiap kekurangan. 

j. Produksi, setelah dinyatakan efektif dan layak, maka diproduksi modul 

pembelajaran. 

2.8 Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tamzil Aziz, Yohana Olga, dan Ade 

Puspita Sari pada tahun 2017 tentang “Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)”  

dengan Metode Penggaraman. Adapun hasil penelitiannya yaitu semakin tinggi 

konsentrasi larutan garam CaCl2 maka nilai rendemen VCO yang dihasilkan 

semakin tinggi. Semakin lama waktu penggaraman maka nilai rendemen VCO 

yang dihasilkan semakin tinggi. Sedangkan kadar air, nilai asam lemak bebas 

memiliki nilai yang memenuhi 31itrimetric Virgin Coconut Oil yang 

didapatkan berwarna bening, berbau khas minyak kelapa, dan tidak berasa. 

Berdasarkan analisis GC. MS, VCO dengan metode penggaraman  ini 

mempunyai asam lemak jenuh total 93,71 % dan asam lemak tidak jenuh total 

6,24 %. Nilai-nilai ini berada dalam kisaran sifat Standar Nasional Indonesia 

(SNI) VCO. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Marlina, dkk pada tahun 2017 tentang 

“pembuatan Virgin Coconut Oil dari kelapa hibrida menggunakn metode 

penggaraman dengan NaCl dan garam dapur”. Adapun hasil penelitiannya 

yaitu minyak kelapa murni (VCO) yang berkualitas baik dilihat dari bilangan 
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asam yang memenuhi standar yang baik yaitu dengan batas maksimal 

penambahan konsentrasi NaCl dan garam dapur sebanyak 4 gram dengan lama 

waktu pendiaman selama 3 hari. Semakin tinggi konsentrasi garam yang 

ditambahkan dan semakin lama waktu pendiaman, maka semakin banyak 

jumlah VCO yang dihasilkan dan semakin tinggi hasil rendemennya serta 

kadar bilangan asamnya juga semakin tinggi. Semakin tinggi bilangan asam 

yang terkandung  maka semakin tinggi juga kadar asam lemak bebasnya. Hasil 

penelitian ini menghasilkan produk berwarna bening, berbau harum tidak 

tengik, bilangan asam rendah ≤ 0,6  serta daya simpan yang cukup lama ≥ 12 

bulan. 

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Marlon L P Tanasale pada tahun 2013 

tentang “Aplikasi Starter Ragi Tape Terhadap Rendemen Dan Mutu Virgin 

Coconut Oil”. Adapun hasil penelitiannya secara keseluruhan ketiga 

perlakukan starter ragi tempe memberikan pengaruh positif, baik dari segi 

rendemen maupun beberapa parameter mutu VCO (Kadar air, warna, dan 

aroma). Dan perlaukan starter ragi tempe 20 % memberikan hasil yang terbaik 

bagi rendemen: 25,33 % dan beberapa parameter mutu VCO (kadar air: 0,15 

%, warna: bening dan aroma: tidak bau (tengik)). 

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Chairil Anwar dan Reza Salima pada 

tahun 2016 tentang “Perubahan Rendemen dan Mutu Virgin Coconut Oil 

(VCO) Pada Berbagai Kecepatan Putar dan Lama Waktu Sentrifugasi”. 

Adapun hasil penelitiannya jumlah rendemen VCO tertinggi terdapat pada 

perlakukan dengan menggunakan putaran sentrifuse 10.000 rpm dengan waktu 

sentrifugasi 20 menit yaitu 26,99%. Sedangkan jumlah rendemen terendah 
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terdapat pada perlakuan dengan menggunakan putaran sentrifuse 5000 rpm 

dengan waktu sentrifugasi 10 menit yaitu 20,12%. Bilangan asam VCO (VCO) 

yang terendah yang dihasilkan dari proses sentrifugasi ini yaitu 11,79 ml 

KOH/gr sampel dan yang tertinggi yaitu 12,34 ml KOH/gr sampel. Hasil uji 

33itrime terhadap warna VCO ratarata berkisar antara 1,15 – 2,20 (sangat 

jernih-jernih) dan rata-rata keseluruhan 1,57 (jernih). Semakin menurunnya 

kadar air dan bilangan asam maka akan semakin bagus  mutu VCO (VCO) 

yang dihasilkan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak, Amri Aji dan Israwati pada tahun 2016 

tentang “Pengaruh Waktu Fermentasi dan Berat Bonggol Nanas Pada 

Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)”. Adapun hasil penelitiannya semakin 

banyak bonggol nanas maka asam lemak bebas, densitas dan rendemen minyak 

yang dihasilkan semakin tinggi. Kondisi terbaik batas penelitian untuk 

menghasilkan minyak VCO dengan rendemen tertinggi serta kualitas yang 

sesuai SNI adalah pada proses pembuatan VCO menggunakan 40 gr bonggol 

nanas pada waktu fermentasi 36 jam, dengan hasil rendemen 28,8 %, Asam 

lemak bebas 0,18  kadar air 0,07 , dan densitas 0,19 .  

6. Luthfiyatul Hasanah, pada tahun 2019 dengan judul “Pengembangan Modul 

Bioteknologi Berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and 

Mathematics) Dilengkapi Animasi Flash Untuk Pembelajaran Biologi Di 

SMA/MA”. Hasil penelitian Modul Bioteknologi Berbasis STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dilengkapi animasi flash 

untuk pembelajaran biologi Di SMA/MA yang telah dikembangkan layak 

digunakan dalam pembelajaran. 
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2.9 Hipotesis Penelitian  

                   Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“ada pengaruh perbedaan fermentasi air kelapa terhadap kualitas Virgin Coconut 

Oil (VCO) yang dihasilkan”. 

  

H0 : µ = 0 (Tidak ada pengaruh perbedaan fermentasi air kelapa terhadap kualitas        

Virgin Coconut Oil) 

H1 : µ ≠ 0 (Ada pengaruh perbedaan fermentasi air kelapa terhadap kualitas Virgin 

Coconut Oil) 

 

   


