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BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Tanaman kelapa sawit (Elais guinensis jacq) berasal dari Nigeria, Afrika

Barat. Di tempat asalnya kelapa sawit hidup liar dihutan, tetapi sejak

awal tanaman kelapa sawit telah dikenal sebagai tanaman pangan yang

penting, oleh penduduk setempat telah diolah sangat amat sederhana

menjadi minyak dan tuak.

2. Kualitas minyak inti sawit ditentukan oleh tingkat kematangan buah

sawit, tahap perlakuan pendahuluan, tahap pembuatan minyak dan

tahap pemurnian minyak.

3. Alat press hidrolik menggunakan sistem pemasukan manual. Kerangka

dibuat dari logam UNP dengan tinggi 75 cm dan lebar 50 cm serta

dilengkapi dengan heandle. Alat ini memiliki tabung pengepresan

berbahan besi yang dilapisi kromium dengan diameter 20 cm dan tinggi

15 cm serta penampung minyak berbahan logam stainless steel. Alat

ini beroperasi pada tekanan maksimal 2000 psi 150 kg/cm2 dan

dilengkapi dengan silinder hidrolik 15 ton double acting, power pack 1,5

HP (1118,55 watt) 3 Phase, serta Double pressure gauge analog.

4. Warna produk yang dihasilkan dari seluruh variabel adalah

normal/kuning jernih.

5. Densitas yang diperoleh dari seluruh variabel diatas sudah mendekati

standard densitas yaitu pada range 0,926-1,072 gr/ml.
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6. Viskositas yang diperoleh dari seluruh variabel diatas sudah sesuai

standard viskositas yaitu pada range 140,837-162,567 cp.

7. Rendemen tertinggi yang diperoleh sebesar 13,760 % dengan variabel

suhu 150 oC dan tekanan 2000 psia.

8. Nilai angka asam yang didapat cukup tinggi dikarenakan jarak saat buah

sawit dipetik dengan waktu praktikum yang panjang sehingga

kandungan asam lemak bebas meningkat.

9. Nilai angka penyabunan dan bilangan peroksida yang didapat masih

dalam batas toleransi sehingga minyak yang didapat memiliki kualitas

baik.

7.2. Saran

1. Alat press hidrolik harusnya dilengkapi dengan alat safety karena

menggunakan listrik 3 phase.

2. Desain alat harusnya ada pengatur suhu agar rendemen lebih banyak..

3. Tekanan maksimal alat press hidrolik harusnya lebih besar agar rendemen

yang didapat lebih maksimal.

4. Lebih diperbanyak lagi literature dan referensi yang digunakan dalam

pembuatan laporan tugas akhir.


