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Abstrak 
Minyak goreng tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Minyak goreng digunakan 

sebagai media panas dalam proses penggorengan. Selain bermanfaat minyak goreng dapat 

menjadi salah satu faktor penyebab penyakit. Minyak goreng yang dipakai pada proses 

penggorengan secara berulang-ulang, akan mengalami oksidasi dan akan membentuk radikal 

bebas. Kerusakan minyak akibat proses oksidasi diukur dengan bilangan peroksida. 

Kerusakan minyak dapat dicegah dengan cara menambahkan antioksidan.Buah manggis 

selain mengandung vitamin dan mineral juga mengandung antioksidan yang terdapat pada 

kulitnya.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ada pengaruh penambahan kulit 

manggis pada minyak jelantah terhadap kadar bilangan peroksida. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan percobaan RAL . Besarnya sampel 

yang dipergunakan 2600 ml minyak jelantah 240 gr kulit manggis.Dari hasil penelitian yang 

diuji secara statistik menggunakan uji One Way Anova pada tingkat kepercayaan 95% (α = 

0,05) menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan kulit manggis 5%, 10% dan 15% b/v 

yang signifikan terhadap kadar bilangan peroksida pada minyak jelantah. 

Kata Kunci : Minyak Jelantah, Kulit manggis 

 

 

 

EFFECT OF THE ADDITION OF COOKING OIL MANGOSTEEN SKIN AGAINST 

PEROXIDE LEVELS NUMBERS 

 

 

Abstract 
Cooking oil can not be separated from everyday life . Cooking oil is used as a medium heat in 

a frying process . Helpful addition to cooking oil can be one of the factors that cause disease . 

Cooking oil used in frying process repeatedly , will oxidize and will form free radicals . 

Damage due to oil oxidation process was measured with peroxide . Oil damage can be 

prevented by adding antioxidants.Besides mangosteen fruit contains vitamins and minerals 

also contain antioxidants found in the skin.The purpose of this study was to determine 

whether there is the effect of adding mangosteen peel the waste cooking oil on levels of 

peroxide . The method used is an experimental method to design experiments RAL . The 

amount of sample used in 2600 ml cooking oil 240 gr mangosteen peel.The research results 

are statistically tested using One Way Anova test at 95% confidence level ( α = 0.05 ) 

indicates that there is the effect of mangosteen peel 5 % , 10 % and 15 % w/v significantly to 

the peroxide concentration on oil cooking. 

Keywords : Cooking oil , Mangosteen skin 
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Latar Belakang 

Minyak goreng memang sulit dipisahkan 

dari kehidupan masyarakat. Makanan yang 

digoreng biasanya lebih lezat dan gurih, 

tanpa membutuhkan tambahan bumbu 

bermacam-macam. Dengan demikian, 

menggoreng adalah cara yang paling 

praktis untuk memasak (Arini, 1999). 

Dalam proses penggorengan, minyak 

goreng berperan sebagai media untuk 

perpindahan panas yang cepat dan merata 

pada permukaan bahan yang digoreng 

(Maskan, 2003). 

Penggunaan minyak goreng secara 

kontinyu dan berulang-ulang pada suhu 

tinggi (160-180 
o
C) disertai adanya kontak 

dengan udara dan air pada proses 

penggorengan akan mengakibatkan 

terjadinya reaksi oksidasi yang komplek 

dalam minyak dan menghasilkan barbagai 

senyawa hasil reaksi seperti pembentukan 

peroksida dalam minyak. Oleh sebab itu 

kerusakan pada minyak atau lemak akibat 

reaksi oksidasi dapat ditentukan dengan 

mengukur bilangan peroksida (Ketaren, 

1986). Minyak goreng juga mengalami 

perubahan warna dari kuning menjadi 

warna gelap. Reaksi oksidasi ini 

menurunkan kualitas minyak dan akhirnya 

minyak tidak dapat dipakai lagi dan harus 

dibuang (Maskan, 2003). Produk reaksi 

oksidasi yang terdapat dalam minyak ini 

juga akan menurunkan kualitas bahan 

pangan yang digoreng dan menimbulkan 

pengaruh buruk bagi kesehatan (Lee, 

2002). 

 Minyak jelantah (waste cooking 

oil) adalah minyak goreng bekas yang 

mengandung senyawa-senyawa yang 

bersifat karsinogenik. Dimana pemakaian 

minyak jelantah yang berkelanjutan dapat 

merusak kesehatan manusia, menimbulkan 

penyakit kanker, pengendapan lemak pada 

pembuluh darah, dan akibat selanjutnya 

dapat mengurangi kecerdasan (Sunjayadi, 

2007).  

Berdasarkan data Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nusa 

Tenggara Barat tahun 2007, prevalensi 

penyakit tumor/kanker sebesar 0,3% 

(kisaran 0,1-0,6%), dan tertinggi di kota 

Mataram. Dimana secara nasional angka 

prevalensi penyakit tumor/kanker sebesar 

0.4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa di 

kota Mataram  prevalensi penyakit 

tumor/kanker sangat tinggi. Salah satu 

penyebab penyakit tumor/kanker adalah 

menumpuknya radikal bebas akibat 

mengkonsumsi bahan-bahan pangan yang 

tidak sehat, diantaranya penggunaan 

minyak jelantah pada proses 

penggorengan. 

Berdasarkan bahaya yang dapat 

ditimbulkannya, minyak jelantah 

seharusnya dibuang dan tidak dapat 

dipergunakan lagi untuk proses 

penggorengan. Tetapi dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan, minyak jelantah masih 

dapat dipergunakan untuk proses 

penggorengan. Salah satu cara yang mudah 

dan murah untuk mengolah minyak 

jelantah agar dapat dipergunakan lagi 

adalah dengan menambahkan suatu zat 

yang dapat menghambat proses oksidasi 

asam lemak tak jenuh dalam minyak. Zat 

ini dikenal sebagai antioksidan. 

Antioksidan dapat berasal dari 

sintesis seperti asam askorbat, asam 

maleat, asam fumarat dan dari alam seperti 

vit C, kedelai, buah-buahan (Ketaren, 

1986). Menurut Heyne (1997), disamping 

mengandung vitamin dan mineral, buah 

dan kulit  manggis juga mengandung 

antioksidan. Kulit manggis sangat kaya 

dengan antioksidan. Jumlah kandungan 

antioksidan pada kulit buah manggis 27 

lebih banyak daripada yang ada pada 

daging buah manggis. Kandungan 

antioksidan kulit manggis 66.7 kali wortel, 

dan 8.3 kali jeruk. Kulit manggis 

mengandung antioksidan 17.000–20.000 

orac per 100 ons. Bandingkan dengan 

sayur dan buah yang mempunyai kadar 

antioksidan tinggi seperti wortel dan jeruk 

masing–masing hanya 300 orac dan 2.400 

orac. Orac –(Oxygen radical absorbance 

capacity) adalah kemampuan antioksidan 

menetralkan radikal bebas penyebab 

penyakit degenaratif seperti jantung, strok, 

dan kanker (Trubus, 2009). Berdasarkan 
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penelitian, pemakaian antioksidan yang 

efektif ditambahkan pada bahan-bahan 

makanan dengan tujuan memperbaiki 

kualitas bahan pangan adalah dengan 

konsentrasi 10% (Yuliana, dkk. 2005). 

Tujuan penelitian adalah 

menganalisis perbedaan kadar bilangan 

peroksida sebelum dan setelah 

penambahan kulit manggis 5%, 10% dan 

15% (b/v). 

 

Metode  Penelitian 
a. Lokasi dan Waktu Penelitian. Penelitian 

ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia 

Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes 

Mataram pada bulan Juli 2010. 

b. Rancangan Penelitian. Jenis penelitian 

ini merupakan penelitian 

eksperimendengan rancangan 

penelitian, rancangan acak lengkap 

(RA).  

c. Data yang Dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan adalah hasil 

analisa kimia secara titrasi iodometri 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kadar bilangan peroksida pada 

minyak jelantah sebelum 

penambahan kulit manggis. 

2. Kadar bilangan peroksida pada 

minyak jelantah setelah penambahan 

kulit manggis sebanyak 5% b/v 

3. Kadar bilangan peroksida pada 

minyak jelantah setelah penambahan 

kulit manggis sebanyak 10% b/v 

4. Kadar bilangan peroksida pada 

minyak jelantah setelah penambahan 

kulit manggis sebanyak 15% b/v 

d. Cara Pengumpulan Data  

1. Persiapan Sampel.  

Dipipet masing-masing minyak 

jelantah. Panaskan pada suhu 80 
o
C. 

Masukkan kedalam minyak jelantah 

yang sudah dipanaskan kulit manggis 

(5%, 10% dan 15% b/v), diamkan 

selma 30 menit. Masing-masing 

sampel dikerjakan 8 kali replikasi 

2. Prosedur Kerja 

a. Standarisasi  Na  thiosulfat  0,01N  

dengan KIO3  0,01 N. 

Pipet  KIO30,01 N sebanyak  10,0 

ml masukkan dalam erlenmeyer 

250 ml. Tambahkan aquadest  25 

ml.Tambahkan 5 ml KI 10% dan 5 

ml H2SO4  6 N.Titrasi dengan 

Na.tiosulfat 0,01 N sampai kuning 

pucat.Tambahkan indikator 

amylum 1% sebanyak 5 

tetes.Titrasi dilanjutkan dengan 

Na tiosulfat 0,01 N sampai end 

point (biru hilang). 

b. Penetapan Kadar  Bilangan 

Peroksida.  
Timbang 25 gr  sampel masukkan 

dalam erlenmeyer tutup 

asah.Ditambahkan 30 ml 

campuran pelarut (20 ml Asam 

asetat + 20 ml Alkohol 96% dan 

55 ml Cloroform). Digoyang 

sampai bahan terlarut semua. 

Ditambahkan 1 gr KI. Diamkan 

selama 30 menit ditempat gelap 

kemudian ditambahkan 25 ml 

aquadest dan 1 ml indikator 

amylum. Dititrasi dengan larutan 

Na. Tiosulfat 0,01 N sampai end 

point (biru hilang). Hitung kadar 

H2O2. 

3. Rumus Perhitungan  

a.   Standarisasi  Na2S2O3 

= 

 

 

b. Kadar  Bilangan peroksida  

= 

 

Keterangan :  

Vt  =  Volume 

titrasi  

W  =  Berat sampel  

Ns =  Normalitas 

Na2S2O3 yang sebenarnya setalah 

dibakukan 

e. Pengelolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

Penelitian ini bersifat eksperimental 

(percobaan di laboratorium) dengan 

menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan. 

Data hasil pemeriksaan bilangan 

 
(g)  sampelW 

100% x 8 x OSNa NsVt x 322

3O2S2NaVt  

   3KIO V  x 3KIO N
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peroksida dimasukkan dalam tabel 

yang digunakan untuk merekap data 

hasil pemeriksaan kadar bilangan 

peroksida yang akan diolah untuk uji 

statistikanova one way. 

2. Analisis Data 

Untukmengetahuipengaruh 

penambahan kulit manggis terhadap 

kadar bilangan peroksida, dilakukan 

analisis statistik yaitu anova one way 

(analisa satu arah) pada tingkat 

kepercayaan 95 % (α = 0,05). Uji 

statistik dilakukan dengan bantuan 

software.Untuk mengetahui tingkat 

signifikan dari perlakuan terhadap 

sampel didasarkan dengan 

membandingkan probabilitas (p) 

dengan α.Jika p<α berarti ada 

pengaruh dari perlakuan terhadap 

sampel dan data yang didapatkan 

signifikan, artinya hipotesis alternatif 

(Ha) diterima.Untuk mengetahui 

perlakuan penambahan kulit manggis 

yang memberikan pengaruh terhadap 

kadar bilangan peroksida dilakukan 

uji lanjutan dengan uji komparasi 

ganda dengan metode Tuekey. 

 

Hasil  
a. Gambaran Umum Penelitian 

Sampel minyak jelantah yang 

digunakan adalah minyak jelantah yang 

dipakai oleh pedagang gorengandi 

depan Pasar Abiantubuh. Minyak 

jelantah tersebut sudah dipakai untuk 

proses penggorengan lebih dari 2 kali. 

Kulit manggis yang digunakan 

adalah kulit dari buah manggis yang 

sudah matang berwarna hitam 

keunguan. Buah manggis dikupas dan 

diambil kulitnya. Penambahan kulit 

manggis di variasikan menjadi tiga 

konsentrasi yaitu 5 gr kulit manggis 

dalam 100 ml minyak jelantah (5%b/v), 

10 gr kulit manggis dalam 100 ml 

minyak jelantah (10%b/v) dan 15 gr 

kulit manggis dalam 100 ml minyak 

jelantah (15%b/v). Sebelumnya minyak 

jelantah dipanaskan terlebih dahulu 

pada waterbath sampai mencapai suhu 

80 
o
C. Sampel ditempatkan pada botol 

plastik dan didiamkan selama 30 menit 

pada suhu kamar. 

Pemeriksaan kadar bilangan 

peroksida minyak jelantah dilakukan  

pada tanggal 8 Juli 2010. Yang diawali 

dengan standarisasi kemudian 

dilanjutkan dengan penetapan kadar.  

Penelitian ini menggunakan metode 

titrasi Iodometri yang menggunakan 

Natrium Thiosulfat 0,1 N sebagai titran 

dengan indikator amylum 1%. Jenis 

penelitian adalah Eksperimental dengan 

8 kali replikasi dan 24 unit percobaan. 

b. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh kadar bilangan 

peroksida (mg O2/100gr) minyak 

jelantah, untuk 4 variasi konsentrasi 

kulit manggis sesuai tabel berikut.

 

Tabel 1. Kadar bilangan peroksida minyak jelantah sebelum ditambahkan kulit manggis 

 

 

 

 

 

 

 

 

PadaTabel 1 menunjukan bahwa 

kadar bilangan peroksida pada minyak 

jelantah sebelum ditambahkan kulit 

manggis cukup tinggi (melebihi nilai 

standar). Nilai standar untuk bilangan 

peroksida menurut SII adalah < 1 mg 

O2/100 gr minyak. 

Replikasi Kode Sampel Kadar  

(mg O2/100 gr) 

Keterangan 

1 0%.1 2,49 Tidak memenuhi syarat 

2 0%.2 2,23 Tidak memenuhi syarat 

Rata-rata 2,36 Tidak memenuhi syarat 
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Tabel 2. Kadar bilangan peroksida minyak jelantah dengan penambahan kulitmanggis 5% b/v 

 

Konst 

KuliManggis 

Replikasi KodeSampel KadarMg 

O2/100 gr 

% 

Penurunan 

5% 1 1 1.97 0.39 

 2 2 1.71 0.65 

 3 3 1.83 0.53 

 4 4 2.22 0.14 

 5 5 2.10 0.26 

 6 6 1.83 0.53 

 7 7 1.97 0.39 

 8 8 1.96 0.40 

Rata - rata 1.95 0.41 

 

Tabel2 menunjukan bahwa kadar bilangan 

peroksida pada minyak jelantah dengan 

penambahan kulit manggis 5% mengalami 

penurunan sebesar 0.41 % dari kadar 

bilangan peroksida awal (0%). 

 

Tabel 3. Kadar bilangan peroksida minyak jelantah dengan penambahan kulit manggis 

10% b/v 

Konst Kulit 

Manggis 

Replikasi KodeSampel KadarMg 

O2/100 gr 

% Penurunan 

10 % 1 1 1.57 0.79 

 2 2 1.57 0.79 

 3 3 1.31 1.05 

 4 4 1.70 0.66 

 5 5 1.05 1.31 

 6 6 1.57 0.79 

 7 7 1.70 0.66 

 8 8 1.84 0.52 

Rata - rata 1.54 0.82 

 

Tabel3 menunjukan bahwa kadar bilangan 

peroksida pada minyak jelantah dengan 

penambahan kulit manggis 10% 

mengalami penurunan sebesar 0.82 % dari 

kadar bilangan peroksida awal (0%). 

 

Tabel 4. Kadar bilangan peroksida minyak jelantah dengan penambahan  

kulit manggis 15% b/v 

Konst Kulit 

Manggis 

Replikasi KodeSampel KadarMg 

O2/100 gr 

% 

Penurunan 

15% 1 1 1.18 1.18 

 2 2 1.31 1.05 

 3 3 0.92 1.44 

 4 4 1.70 0.66 

 5 5 1.18 1.18 

 6 6 1.57 0.79 

 7 7 1.70 0.66 

 8 8 0.79 1.57 

Rata - rata 1.29 1.07 
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Tabel 4 menunjukan bahwa kadar bilangan 

peroksida pada minyak jelantah dengan 

penambahan kulit manggis 15% 

mengalami penurunan sebesar 1.07 % dari 

kadar bilangan peroksida awal (0%). 

Dari tabel 2, 3 dan 4 menunjukan bahwa 

kadar bilangan peroksida pada minyak 

jelantah menurun dengan penambahan 

kulit manggis pada variasi konsentrasi 

(5%, 10% dan 15% b/v).

 

 

Tabel 5. Kadar bilangan peroksida minyak jelantah dengan penambahan kulit manggis 

 pada berbagai konsentrasi (5%, 10% dan 15% b/v).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel5 bahwa kadar bilangan peroksida 

pada minyak jelantah dengan penambahan 

kulit manggis dari konsentrasi terkecil 5% 

ke konsentrasi 10% dan 15% terjadi 

penurunan. 

 

c. Hasil uji statistik 

Data penelitian diolah menggunakan Uji 

statistik Anova One Way pada tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05) dan 

dilanjutkandengan uji Tukey HSD (Highly 

Significance Difference). 

 

Tabel 6. Uji Normalitas Data (syarat 

p>0.05) 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

2,276 2 21 ,12

7 

 

Tabel 6 dapat dilihat bahwa p = 0,127 > 

0,05 yang berarti bahwa data homogen. 

 

Tabel 7. Dependen Variable : Bilangan Peroksida (Syarat p < 0,05) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,752 2 ,876 12,72

9 

,000 

Within Groups 1,446 21 ,069   

Total 3,198 23    

      

 

 

Perlakuan 

T1 

 (5%b/v) 

T2  

(10%b/v) 

T3  

(15%b/v) 

1 1.97 1.57 1.18 

2 1.71 1.57 1.31 

3 1.83 1.31 0.92 

4 2.22 1.7 1.7 

5 2.1 1.05 1.18 

6 1.83 1.57 1.57 

7 1.97 1.7 1.7 

8 1.96 1.84 0.79 

Jumlah Total 15.59 12.31 10.35 

Jumlah Rata-

rata 

1.95 1.54 1.29 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa penambahan 

kulit manggis , mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kadar bilangan 

peroksida pada minyak jelantah (p = 0,000 

< 0,005). 

 

Tabel 8. Uji Tukey HSD berdasarkan Konsentrasi Kulit Manggis 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Kadar Peroksida (%) 

Tukey HSD 

(I) 

Penambaha

n Kulit 

Manggis 

(J) 

Penambahan 

Kulit 

Manggis 

Mean 

Differen

ce (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

     Lower 

Boun

d 

Upper 

Bound 

5% 10% ,4100(*) ,1311

8 

,014 ,0793 ,7407 

 15% ,6550(*) ,1311

8 

,000 ,3243 ,9857 

10% 5% -,4100(*) ,1311

8 

,014 -,7407 -,0793 

 15% ,2450 ,1311

8 

,173 -,0857 ,5757 

15% 5% -,6550(*) ,1311

8 

,000 -,9857 -,3243 

 10% -,2450 ,1311

8 

,173 -,5757 ,0857 

 

Tabel 8 menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh pada konsentrasi 5% dengan 

konsentrasi 10% dan 15%. Tetapi pada 

konsentrasi 10% dan 15% tidak 

menunjukkan adanya perbedaan pengaruh. 

Pembahasan 
Pengaruh Konsentrasi Kulit manggis 

Terhadap Bilangan Peroksida Pada Minyak 

Jelantah  

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

minyak jelantah tanpa penambahan kulit 

manggis (0%) yang menjadi kontrol 

mempunyai kadar bilangan peroksida 

paling tinggi dibandingkan dengan 

bilangan peroksida pada minyak jelantah 

yang ditambahkan kulit manggis pada 

konsentrasi 5%, 10% dan 15%. Perbedaan 

kadar bilangan peroksida disebabkan 

karena adanya zat antioksidan dalam kulit 

manggis. Antioksidan dapat menghambat 

proses oksidasi asam lemak tak jenuh 

dalam minyak sehingga dapat menurunkan 

kadar bilangan peroksida. 

Zat antioksidan yang terdapat pada kulit 

manggis adalah senyawa Xanthone yang 

meliputi mangostin, mangostenol, 

mangostinon A dan B, trapezifolixanthone, 

tovophylin B, Alfa mangostin, beta 

mangostin, garcinon B, mangostanol, 

flavonoid epicatechin dan gartanin. 

Mekanisme antioksidan dalam 

menghambat oksidasi atau menghentikan 

reaksi berantai pada radikal bebas dari 

lemak yang teroksidasi, dapat disebabkan 

oleh 4 macam mekanisme reaksi, yaitu 1) 

pelepasan hidrogen dari anti oksidan, 2) 

pelepasan elektron dari antioksidan, 3) 

addisi lemak ke dalam cincin aromatik 

pada antioksidan, dan 4) pembentukan 

senyawa kompleks antara lemak dan cincin 

aromatik dari antioksidan. Antioksidan 

dapat menghambat setiap tahap proses 

oksidasi. Dengan penambahan antioksidan, 
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maka energi dalam persenyawaan aktif 

diikat oleh antioksidan, sehingga reaksi 

oksidasi terhenti (Ketaren, 1986). 

Antioksidan memperlambat 

pembentukan senyawa peroksida dengan 

cara menginaktifkan radikal-radikal bebas 

ROO∙dan R∙ dalam reaksi oksidasi minyak. 

Menurut Sakidja (1089), antioksidan 

bertindak sebagai pemberi hidrogen pada 

radikal bebas seperti ROO∙dan R∙. 

 Minyak jelantah yang ditambahkan kulit 

manggis menunjukkan semakin besar 

konsentrasi antioksidan semakin kecil 

kadar bilangan peroksida pada minyak 

jelantah dibandingkan dengan kadar 

bilangan peroksida minyak jelantah tanpa 

penambahan kulit manggis. 

a. Interaksi Antara Konsentrasi Kulit 

Manggis Terhadap Kadar Bilangan 

Peroksida Pada Minyak Jelantah. 

Berdasarkan hasil analisis Anova One 

Way menunjukkan bahwa penambahan 

kulit manggis pada minyak jelantah 

memberikan pengaruh yang signifikan 

(p = 0,000 < 0,05) artinya ada pengaruh 

penambahan kulit manggis pada minyak 

jelantah terhadap kadar bilangan 

peroksida. Pada penelitian, penambahan 

kulit manggis dengan konsentrasi 10 % 

dan 15 % yang dapat menurunkan kadar 

bilangan peroksida paling maksimum.   

Berdasarkan hasil analisis Tukey HSD 

menunjukkan bahwa ada perbedaan 

pengaruh pada penambahan kulit 

manggis konsentrasi 5% dengan 

konsentrasi 10% dan 15%. Tetapi pada 

konsentrasi 10% dengan 15% tidak 

menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Yuliana, dkk (2005), bahwa 

pemakaian antioksidan yang efektif 

ditambahkan pada bahan-bahan 

makanan dengan tujuan memperbaiki 

kualitas bahan pangan adalah dengan 

konsentrasi 10%.  

 

Kesimpulan 
Kadar bilangan peroksida sebelum 

penambahan kulit manggis pada minyak 

jelantah adalah 2,36 mg O2 / 100 g.Kadar 

bilangan peroksida pada minyak jelantah 

setelah penambahan kulit manggis 5% 

adalah 1,95 mg O2 / 100 g.Kadar bilangan 

peroksida pada minyak jelantah setelah 

penambahan kulit manggis 10% adalah 

1,54 mg O2 / 100 g.Kadar bilangan 

peroksida pada minyak jelantah setelah 

penambahan kulit manggis 15% adalah 

1,29 mg O2 / 100 g.Ada pengaruh yang 

signifikan antara konsentrasi penambahan 

kulit manggis pada minyak jelantah 

terhadap kadar bilangan peroksida. 

 

Saran 

Untuk peneliti selanjutnya dapat diteliti 

tentang pengaruh penambahan kulit 

manggis dengan lama penyimpanan 0 hari, 

10 hari dan 20 hari dengan konsentrasi 

10% terhadap kadar bilangan peroksida. 

Bagi masyarakat, kulit manggis dapat 

dijadikan alternatif untuk digunakan 

sebagai penghambat proses ketengikan 

yang merupakan indikator kenaikan 

bilangan peroksida pada minyak jelantah. 
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