
MODUL 
PEMBUATAN VCO (VIRGIN COCONUT OIL) 

 

I. Tujuan 

Memperkenalkan cara pembuatan VCO dengan metode yang sederhana. 

 

II. Landasan Teori 

Virgin Coconout Oil atau lebih dikenal dengan VCO merupakan minyak yang dihasilkan dari 

pemurnian santan kelapa dengan metode tertentu untuk memisahkan unsur-unsur kimiawi secara 

bertahap (Silaban, 2014).  

Komponen utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 

10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. VCO mengandung ±53% asam laurat dan 

sekitar 7% asam kaprilat. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut 

Medium Chain Fatty Acid (MCFA). Sedangkan menurut Price VCO mengandung 92% lemak jenuh, 6% 

lemak mono tidak jenuh dan 2% lemak poli tidak jenuh. 

Pada dasarnya VCO bersifat bening disebabkan hasil pemisahan unsur kimiawi yang bertahap 

dengan pengolahan yang benar, VCO tidak berasa dan berbau jika pengolahannya benar. Dengan 

kandungan asam laurat yang tinggi menjadikan VCO sebuah produk yang mampu difungsikan untuk 

banyak keperluan medis dan kecantikan (Suaniti, 2014). 

Beberapa manfaat VCO sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kesehatan kulit 

Minyak ini sangat baik untuk bahan pembuatan sabun pembersih wajah dan badan, pelembap, 

dan tabir surya. Minyak kelapa merupakan solusi perawatan kulit yang sempurna karena bersifat 

antioksidan, antimikroba, anti-inflamasi, dan mampu menyembuhkan luka. 

2. Mencegah Penyakit Jantung dan Tekanan Darah Tinggi 

Virgin coconut oil kaya akan asam laurat yang bermanfaat membantu menjaga kesehatan 

jantung dengan tidak hanya dapat meningkatkan kolesterol baik (HDL) di dalam tubuh, tetapi 

juga membantu mengurangi kolesterol jahat (LDL).  

Oleh karenanya, mengganti minyak biasa dengan minyak ini pada masakan dapat membantu 

menjaga kadar trigliserida yang sehat, asalkan diiringi dengan diet sehat dan rutin berolahraga. 

 

 

 



3. Menyembuhkan Infeksi Jamur 

Merujuk pada pengobatan tradisional Tiongkok, kandungan asam kaprat dan asam laurat 

dalam virgin coconut oil dimanfaatkan untuk mengatasi infeksi jamur dan kandungan asam 

kaprilatnya dapat menghancurkan bakteri berbahaya. 

4. Menyeimbangkan Hormon 

Asam lemak dalam virgin coconut oil dapat mempercepat metabolisme yang meningkatkan 

energi dan merangsang fungsi tiroid. Selain itu kandungan asam laurat membantu 

menyeimbangkan hormon secara alami dan meningkatkan kadar estrogen, terutama selama 

menopause. 

5. Melancarkan Pencernaan 

Manfaat virgin coconut oil atau minyak kelapa yakni membantu pencernaan dalam menyerap 

komponen makanan penting yang larut dalam lemak seperti vitamin dan magnesium sekaligus 

dapat menghilangkan bakteri beracun yang memperburuk pencernaan dan penyebab radang 

lambung. 

Proses pembuatan VCO dapat dilakukan dalam berbagai metode, diantaranya metode 

pemanasan, tanpa pemanasan, pancingan, dan menggunakan pengadukan atau dengan pemutaran 

berkecepatan tertentu (sentrifuge). Metode pembuatan yang paling sederhana yaitu metode 

pembuatan VCO tanpa pemanasan. 

 

III. Alat dan Bahan 

Alat 

1. Saringan kecil 

2. Saringan besar 

3. Pengaduk 

4. Gelas ukur 

5. Wadah baskom 

6. Timbangan digital 

7. Plastik 

8. Karet gelang 

9. Suntikan 

 

 



Bahan 

1. Daging kelapa parut 1.000 gram 

2. Air 2.000 gram 

 

IV. Cara Pembuatan 

1. Timbang daging kelapa parut 1.000 gram, masukkan ke dalam wadah. 

2. Timbang air 2.000 gram, tuangkan ke dalam wadah. 

3. Tuangkan air ke dalam wadah yang berisi daging kelapa parut. 

4. Aduk air dan daging kelapa parut. 

5. Saring sari kelapa dari ampas kelapa menggunakan saringan besar. 

6. Peras ampas kelapa yang masih mengandung sari kelapa. 

7. Sari kelapa disaring kembali menggunakan saringan kecil ke dalam wadah yang berbeda. 

8. Tuangkan dan simpan sari kelapa ke wadah plastik, diamkan hingga 3 jam. 

9. Setelah 3 jam, tampak antara air dan skim terpisah. 

10. Lubangi bagian bawah plastik untuk mengeluarkan air, sehingga skim terpisah dari air. 

11. Timbang skim. 

12. Diamkan skim selama kurang lebih 1 malam. 

13. Setelah 1 malam, akan tampak hasil proses pemisahan antara minyak (lapisan teratas), 

ampas (lapisan tengah), dan air (lapisan bawah). 

14. Ambil hasil minyak (lapisan teratas) menggunakan suntikan, pastikan minyak yang diambil 

tidak tercampur dengan ampas dan air. 

15. Timbang minyak. 


