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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mendorong manusia 

untuk berpikir menciptakan suatu peralatan yang lebih efisien dan praktis serta dapat 

memebantu bahkan menggantikan tenaga manusia. Sektor pertanian merupakan 

sektor yang paling penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal ini 

disebabkan oleh sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya di 

sektor pertanian. Oleh karena itu untuk menggantungkan hidupnya di sektor 

pertanian maka produksi pertanian harus ditingkatkan. 

 Minyak nabati merupakan minyak yang dihasilkan dari lemak tumbuh-

tumbuhan. Minyak nabati dapat digunakan sebagai medium penggoreng bahan 

pangan. Minyak nabati populer dikonsumsi manusia adalah hasil olahan dari ekstrak 

minyak yang berasal dari sawit, kelapa, kacang tanah, kedelai, jagung, bungan 

matahari dan lobak. Terdapat beberapa tanaman yang berpotensi menghasilkan 

lemak, misalnya kacang tanah, kedelai, jagung dan sebagainya (Ketaren, 1986) 

 Menurut maesen dan somaatmadja (1993) kandungan minyak yang terdapat 

pada biji kacang tanah adalah 44 – 56 %, menurut Adisarwanto (2005) kandungan 

minyak pada kedelai berkisar 20 % dan menurut ketaren (1986) kandungan minyak 

pada jagung sekitar 30%. Untuk menghasilkan minyak dari bahan-bahan tersebut 

perlu adanya perlakuan. Terdapat tiga metode perlakuan untuk memeperoleh 
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minyak dari suatu bahan, yaitu metode rendering, pengepresan mekanis dan 

metode ekstraksi. Pengepresan terbagi atas dua cara yaitu pengepresan hidraulik 

dan pengepresan berulit. Penelitian ini mengunakan metode pengepresan hidraulik. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Kacang tanah adalah komoditas argobisnis yang bernilai ekonomi cukup tinggi 

dan merupakan salah satu sumber protein dalam pola pangan penduduk Indonesia. 

Produksi minyak kacang tanah di Indonesia belum optimal. Kebutuhan kacang tanah 

dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, kebutuhan gizi masyarakat, diversifikasi pangan serta meningkatnya 

kapasitas industri makanan di Indonesia. 

 Kacang tanah memiliki nilai ekonomi tinggi serta mempunyai peranan besar 

dalam mencukupi kebutuhan pangan jenis kacang-kacangan. Kacang tanah memiliki 

kandungan protein 25-30%, lemak 40-50%, karbohidrat 12% serta vitamin B1 dan 

menempatkan kacang tanah dalam hal pemenuh gizi setelah tanaman kedelai. 

Manfaat kacang tanah pada bidang industri anatara lain sebagai pembuatan 

margarin, sabun, minyak goreng dan lain sebagainya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembuatan minyak kacang tanah 

dengan menggunakan press hidraulik. Pembuatan minyak kacang tanah 

menggunakan variabel suhu pemasan dan tekanan. 


