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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

        Lemak atau minyak memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan 

manusia. Di dalam tubuh lemak mempunyai fungsi fisiologis penting antara lain 

sebagai sumber asam lemak esensial dan pelarut vitamin A, D, E dan K. Selain 

bermanfaat untuk tubuh lemak juga memiliki sifat fungsional yang sangat penting 

dalam bidang industri pangan.  

 Lemak atau minyak dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber hewani 

dan nabati. Minyak nabati yang sering dimanfaatkan adalah yang bersumber dari 

biji-bijian, diantaranya berasal dari biji kedelai, biji sawit dan biji bunga 

matahari. Sedangkan minyak nabati yang berasal dari biji buah-buahan 

pemanfaatannya masih kurang maksimal, contohnya biji pepaya (Apriani, 2008).  

        Biji pepaya merupakan limbah makanan yang jarang dimanfaatkan setelah 

pepaya diambil daging buahnya. Biji pepaya dalam berat kering mengandung 

minyak sekitar 30%. Menurut Rahayu (2009) biji pepaya memiliki kadar minyak 

relatif lebih unggul dibandingkan minyak nabati lainnya seperti kedelai dengan 

kadar minyak sekitar 19%, biji bunga matahari dengan kadar minyak sekitar 22-

23%.  

        Minyak biji pepaya memiliki kandungan kolesterol rendah sehingga dapat 

digunakan sebagai minyak pangan atau untuk keperluan lain sesuai 
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karakteristiknya (Yuniwati dan Purwanti, 2008). Selain itu di dalam minyak biji 

pepaya terkandung banyak asam lemak diantaranya asam oleat, asam palmitat, 

asam linoleat, asam stearat, dan asam-asam lemak lain dalam jumlah relatif 

sedikit atau terbatas. Selain mengandung asam-asam lemak, biji pepaya diketahui 

mengandung senyawa lain seperti golongan fenol, alkaloid, dan saponin (Warisno, 

2003). 

        Asam lemak yang terkandung pada minyak biji pepaya sebagian besar adalah 

asam lemak tak jenuh. Semakin tinggi kadar asam lemak tak jenuh pada suatu 

minyak maka semakin baik kualitas minyak tersebut (Andarwulan, dkk, 2011). 

Asam lemak tak jenuh mempunyai manfaat yaitu dapat membantu menurunkan 

kolesterol dan meningkatkan kadar HDL serta menurunkan resiko terjadinya 

penyakit jantung koroner (Kusnandar, 2010).  

        Komposisi asam lemak minyak biji pepaya memiliki kemiripan dengan 

komposisi asam lemak minyak zaitun yang mengandung  asam palmitat 16%, 

asam oleat 78% dan asam linoleat 7% (Gunstone, 2000). Sehingga minyak biji 

pepaya berpotensi untuk menggantikan manfaat dari minyak zaitun dan berfungsi 

sebagai food functional. 

        Ekstraksi minyak biji pepaya secara soxhlet menggunakan pelarut n-heksan 

dan pengeringan bahan baku menggunakan oven telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu Apriani (2008), dari penelitiannya diperoleh minyak biji pepaya 

sebesar 26,7% dari berat keringnya serta jumlah masing-masing dari asam lemak 

yaitu asam palmitat 20,3%, asam oleat 66,1% dan asam linoleat 8,99%. Julianti 
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(2011) telah berhasil melakukan ekstraksi minyak biji pepaya secara soxhlet 

menggunakan dua jenis pelarut yaitu n-heksan dan etanol 96 % serta pengeringan 

bahan baku menggunakan oven, dari hasil penelitiannya diperoleh secara 

kuantitatif  pada proses ekstraksi menggunakan n-heksan jumlah rendemen 

minyaknya lebih banyak dibandingkan ekstraksi dengan etanol 96%. Penggunaan 

n-hexan sebelumnya telah dilakukan oleh George Anderson pada AOCS.  

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini akan dilakukan ekstraksi 

minyak biji pepaya secara soxhlet menggunakan pelarut n-heksan, dengan bahan 

baku hasil pengeringan pada suhu kamar dan sinar matahari.  

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh pengeringan bahan baku pada suhu  kamar dan sinar 

matahari terhadap kandungan minyak biji pepaya? 

2. Bagaimana pengaruh pemanasan minyak biji pepaya terhadap kandungan 

asam lemak tak jenuhnya? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

        Jenis pepaya yang digunakan pada penelitian ini dibatasi pada pepaya 

Bangkok matang. 

 

1.4 Tujuan penelitian 
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1. Mengetahui kandungan asam lemak tak jenuh minyak biji pepaya pada 

ekstraksi menggunakan bahan baku hasil pengeringan pada suhu  kamar 

dan sinar matahari. 

2. Mengetahui pengaruh pemanasan minyak biji pepaya terhadap kandungan 

asam lemak tak jenuhnya. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

        Pada penelitian ini diharapkan dapat diketahui kandungan asam lemak tidak 

jenuh dalam minyak biji pepaya yang diperoleh pada teknik pengeringan bahan 

baku yang berbeda. Informasi ini dapat memberikan gambaran dalam 

memperlakukan bahan baku (biji pepaya) sehingga kualitas asam lemak tak jenuh 

dalam minyak biji pepaya dapat terjaga dan dapat berfungsi sebagai pangan 

fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 


