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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1   Kesimpulan 

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) adalah tanaman polong-

polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan, serta menjadi 

kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman 

Kacang tanah bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, sedang bijinya 

dimanfaatkan sebagai sumber protein nabati , minyak dan lain-lain. Kacang 

tanah kaya dengan lemak, mengandungi protein yang tinggi, zat besi, vitamin E 

dan kalsium, vitamin B kompleks dan Fosforus, vitamin A dan K, lesitin, kolin dan 

kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi 

dari daging, telur dan kacang soya.  Kacang tanah dapat menghasilkan minyak 

sekitar 30%-60%. Minyak kacang tanah merupakan minyak nabati yang 

dipergunakan untuk minyak goring, bahan dasar pembuatan margarine, 

mayonnaise, salad dressing dan mentega putih,dan mempunyai keunggulan bila 

dibandingkan dengan minyak jenis lainnya, karena dapat dipakai berulang-ulang 

untuk menggoreng bahann pangan. (Emel Seran, 2010) 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, variabel keenam dengan 

tekanan pengepresan 1400 psi dan waktu pemanasan awal 90 menit 

memperoleh persentase rendemen minyak terbanyak yaitu 15,08 %. Densitas 

minyak kacang tanah yang diperoleh antara 0,88-0,94 gr/ml. Viskositas minyak 

kacang tanah yang diperoleh antara 436,94-667,49 cp. Angka asam minyak 

kacang tanah berada pada 0,18-0,58. Angka penyabunan minyak kacang tanah 

berada pada 188,52-193,58. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polong-polongan
https://id.wikipedia.org/wiki/Polong-polongan
https://id.wikipedia.org/wiki/Legum
https://id.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://id.wikipedia.org/wiki/Daging
https://id.wikipedia.org/wiki/Telur
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Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

tekanan pengepresan dan semakin lama waktu pemanasan awal maka 

persentase rendemen minyak kedelai semakin banyak. Densitas dan viskositas 

minyak kedelai semakin turun dengan adanya kenaikan waktu pemanasan awal. 

Angka asam dan angka penyabunan semakin naik dengan adanya kenaikan 

waktu pemanasan awal. 

7.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan praktikum Tugas Akhir 

HidrolicPress adalah praktikan harus benar-benar mengetahui kandungan 

minyak yang ada dalam bahan karena proses ekstraksi menggunakan 

pengepresan mekanis akan lebih optimal apabila kandungan minyak dalam 

bahan lebih dari 50 %. Selain itu pemanasan bahan juga harus dilakukan agar 

protein yang terdapat di dalam biji terkoagulasi (menggumpal), dan 

menyebabkan pecahnya emulsi antara minyak dan protein sehingga 

memudahkan minyak mengalir keluar, sedangkan protein tetap tertinggal di 

dalam bungkil. Penggunaan sampel pada setiap perlakuan juga harus 

disesuaikan dengan kapasitas penuh alat Hydraulic Press sehingga permukaan 

tekan antara alat press dengan bahan menjadi lebih besar. 

 


