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ABSTRACT 
 
 

 EFFECT OF ADDITION OF VITAMIN C LEVELS AS ANTIOXIDANT AND 
STORAGE PERIOD ON RANCIDITY OF PEANUT OIL CAKE MEAL 

 
 

 The aim of this research was to find out the effects of addition of vitamin C 
levels as antioxidant and storage period rancidity of peanut oil cake meal. 
 The materials used in this research were local peanut oil cake meal from 
Malang. The amount used was 16 kg divided to 80 samples where each sample 
contained at 200 g of peanut oil cake meal and packed in sack and stored in room 
temperature (25 – 27 0C). The experimental was laboratory work which was arranged 
in Factorial Completely Randomized Design with two factors. They were addition 
levels of vitamin C (0 ppm, 50 ppm, 100 ppm and 150 ppm) and storage period (0 
day, 14 days, 28 days and 42 days). Each treatment was repeated five times and if 
there were significant influence, it continued by Duncan’s Multiple Range Test. 
 The result showed that the addition of various levels of vitamin C  
significantly decrease (P<0.01) on peroxide value and free fatty acid content by 15 % 
(0.0545 – 0.0463 m.eq/kg) and 3.5 % (3.4618 – 3.3414 %) respectively, but did not 
significantly effects (P<0.05) on moisture content of peanut oil cake meal. The 
storage period was significantly increase (P<0.01) on peroxide value, free fatty acid 
content and moisture content of peanut oil cake meal by 150 % (0.0300 – 0.0750 
m.eq/kg), 110,6 % (1.61 – 3.39 %) and 60 % (9.42 – 15.04 %) respectively. The 
interaction between vitamin C level and storage period significantly effects (P<0.01) 
on  peroxide value and free fatty acid content of peanut oil cake meal.  
 It was concluded that peanut oil cake meal could be storage for 14 days by 
adding 100 ppm of vitamin C. 
 
Key word : vitamin C, antioxidant, storage period, rancidity, peanut oil cake meal 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH PENAMBAHAN BERBAGAI TINGKAT VITAMIN C SEBAGAI 
ANTIOKSIDAN DAN LAMA SIMPAN TERHADAP KETENGIKAN 

BUNGKIL KACANG TANAH 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Februari 
2008 di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan dan 
Laboratorium Sentral Ilmu Pangan dan Teknologi, Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penambahan 
vitamin C dan lama simpan terhadap ketengikan bungkil kacang tanah. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi akademisi dan 
peternak tentang tingkat penambahan vitamin C yang optimal untuk menghambat 
ketengikan bungkil kacang tanah selama penyimpanan.  

Materi penelitian yang digunakan adalah bungkil kacang tanah lokal yang 
berasal dari daerah Malang. Jumlah yang digunakan adalah sebanyak 16 kg yang 
terbagi menjadi 80 sampel, masing-masing sampel terdiri 200 g bungkil kacang tanah 
yang dikemas dalam karung dan disimpan dalam suhu kamar 25 °C – 27 °C.  Metode 
yang digunakan adalah percobaan di Laboratorium dalam Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) Faktorial (4x4). Perlakuan terbagi menjadi 2 faktor yaitu tingkat penambahan 
vitamin C (0 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm) dan lama penyimpanan (0 hari, 14 
hari, 28 hari, 42 hari), masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Data 
analisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan berbagai tingkat vitamin C 
memberikan penurunan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap angka peroksida (0 ppm 
(0,0545 m.eq/kg), 150 ppm (0,0536 m.eq/kg), 50 ppm (0,0490 m.eq/kg) dan 100 ppm 
(0,0463 m.eq/kg)) dan kadar asam lemak bebas (0 ppm (3,4618 %), 50 ppm (3,3975 
%), 150 ppm (3,3911 %) dan 100 ppm (3,3414 %)) , namun memberikan pengaruh 
yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap kadar air bungkil kacang tanah (150 ppm 
(12,75 %), 100 ppm (12,66 %), 0 ppm (12,64 %) dan 50 ppm (12,58 %)). Lama 
simpan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap angka 
peroksida (0 hari (0,0300 m.eq/kg), 14 hari (0,0375 m.eq/kg), 28 hari (0,0600  
m.eq/kg) dan 42 hari (0,0750 m.eq/kg)), kadar asam lemak bebas (0 hari (1,6103  %), 
14 hari (3,2900 %), 28 hari (3,3414 %) dan 42 hari (3,3911 %)) dan kadar air bungkil 
kacang tanah (0 hari (9,42 %), 14 hari (12,13 %), 28 hari (13,99 %) dan 42 hari 
(15,04 %)). Interaksi tingkat vitamin C dan lama simpan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap angka peroksida dan kadar asam lemak bebas bungkil kacang 
tanah.    

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan vitamin C 
sebanyak 100 ppm merupakan tingkat yang paling optimal dalam menghambat 
ketengikan bungkil kacang tanah yang disimpan selama 14 hari. Berdasarkan hasil 
penelitian disarankan bahwa untuk menghambat ketengikan bungkil kacang tanah 
sebaiknya ditambahkan vitamin C sebanyak 100 ppm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan usaha peternakan sangat terkait dengan masalah ketersediaan 

bahan pakan ternak. Bahan pakan ternak yang berkualitas sangat diperlukan guna 

menunjang produktivitas ternak. Agar kualitas bahan pakan terjaga biasanya 

dilakukan penyimpanan dalam gudang, oleh karena itu manajemen penyimpanan 

bahan pakan memegang peranan yang penting.  

Masalah yang sering dihadapi dalam penyimpanan bahan pakan adalah 

kerusakan bahan pakan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Bahan pakan 

yang memiliki kandungan lemak tinggi mudah mengalami ketengikan akibat reaksi 

hidrolisis dan oksidasi sehingga kualitasnya menurun. Salah satu bahan pakan yang 

mudah mengalami ketengikan adalah bungkil kacang tanah. Bungkil kacang tanah 

adalah ampas yang berasal dari kacang tanah yang telah diambil minyaknya dengan 

proses pengepresan mekanis atau proses ekstraksi (Anonimus, 2007a).  

Bungkil kacang tanah cukup mudah didapat karena sudah banyak pabrik-

pabrik minyak kacang, baik pabrik modern maupun yang masih sederhana. Bungkil 

kacang tanah baik untuk digunakan sebagai penyusun ransum (konsentrat) untuk sapi, 

babi dan ayam, namun perlu dibatasi jumlah pemberiannya karena kadar lemaknya 

yang cukup tinggi (Anonimus, 2006). Kandungan protein bungkil kacang tanah 

adalah 39,8 %, sedangkan kandungan lemaknya 13 % (Santosa, dkk., 1993), dimana 

76 - 82 % merupakan asam lemak tak jenuh (Anonimus, 1975). Kandungan asam 

lemak tak jenuh yang tinggi pada bungkil kacang tanah ini menyebabkan bungkil 
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kacang tanah mudah mengalami ketengikan. Kumalaningsih (2006) menyebutkan 

bahwa asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada atom C-nya. Ikatan 

rangkap tersebut mudah sekali teroksidasi membentuk radikal bebas. 

Reaksi oksidasi dapat dicegah dengan cara menambahkan antioksidan pada 

bahan pakan yang mudah mengalami ketengikan tersebut sehingga mampu 

mempertahankan kualitas bahan pakan meskipun disimpan dalam waktu yang cukup 

lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penambahan antioksidan 

agar bungkil kacang tanah  dapat disimpan dalam waktu yang lama. 

Alfa tokoferol (vitamin E), beta karoten dan asam askorbat (vitamin C) adalah 

vitamin yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin C mengandung asam 

askorbat yang mudah dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat yang berperan dalam 

menghambat reaksi oksidasi yang berlebihan (Anonimus, 2007b). Karena belum 

dijumpai adanya penelitian mengenai pengaruh penambahan vitamin C sebagai 

antioksidan pada bungkil kacang tanah, maka perlu adanya suatu penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penambahan berbagai tingkat vitamin C sebagai antioksidan 

dan lama simpan terhadap angka peroksida, kandungan asam lemak bebas (FFA) dan 

kadar air bungkil kacang tanah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan berbagai tingkat vitamin C dan lama 

simpan terhadap angka peroksida, kandungan asam lemak bebas (FFA) dan kadar air 

bungkil kacang tanah. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 

penambahan vitamin C dan lama simpan terhadap angka peroksida, kandungan asam 

lemak bebas (FFA) dan kadar air bungkil kacang tanah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai 

pengaruh tingkat penambahan vitamin C yang optimal untuk menghambat ketengikan 

bungkil kacang tanah selama penyimpanan. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kandungan protein bungkil kacang tanah adalah 39,8 %, sedangkan 

kandungan lemaknya 13 % (Santosa, dkk., 1993), dimana 76 - 82 % merupakan asam 

lemak tak jenuh (Anonimus, 1975). Kandungan asam lemak tak jenuhnya yang tinggi 

ini, menyebabkan bungkil kacang tanah mudah mengalami ketengikan. Proses 

ketengikan bahan pakan dapat dicegah dengan penambahan antioksidan.  

Antioksidan sebenarnya didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja 

menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk 

radikal bebas tidak reaktif yang relatif stabil. Vitamin C telah dikenal sebagai jenis 

antioksidan yang efektif untuk menangkal radikal bebas. Vitamin C mengandung 

asam askorbat yang mudah dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat yang berperan 

dalam menghambat reaksi oksidasi yang berlebihan (Anonimus, 2007b). Menurut 

Bellaart (1983) asam askorbat adalah zat yang memiliki sifat pereduksi yang kuat. 

Dengan dilepaskannya dua atom hidrogen, asam askorbat dapat diubah menjadi asam 
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dehidroaskorbat. Pengubahan asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat 

merupakan suatu reaksi yang reversibel dan kedua zat itu membentuk suatu reduksi-

oksidasi (redoks). 

Informasi mengenai tingkat yang optimal dalam penambahan berbagai 

antioksidan untuk mencegah proses ketengikan bahan pakan masih belum banyak 

diteliti, termasuk penggunaan vitamin C. Dosis penggunaan vitamin C sebagai 

suplemen harus pada kadar yang dibutuhkan. Tingkat pencampuran asam askorbat 

diperkirakan 153 g pada 1 ton bahan kering (153 ppm), 128 ppm pada pemanasan 

pellet dan 100 ppm setelah disimpan pada suhu 40 oC selama 60-90 hari (Anonimus, 

1989). Menurut Winarno (1991) proses ketengikan sangat dipengaruhi oleh 

peroksidan dan antioksidan. Peroksidan akan mempercepat terjadinya oksidasi, 

sedangkan antioksidan sebaliknya akan menghambat proses oksidasi. Indikator untuk 

mendeteksi adanya ketengikan adalah dengan menggunakan angka peroksida, karena 

senyawa peroksida dalam bahan pakan menjadi potensi untuk membentuk senyawa-

senyawa penyebab ketengikan. Belum ada kepastian tentang tingkat penambahan 

vitamin C pada bungkil kacang tanah sebagai antioksidan yang tepat. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian tentang pengaruh penambahan berbagai tingkat vitamin C dan 

lama simpan terhadap angka peroksida, kandungan asam lemak bebas (FFA) dan 

kadar air bungkil kacang tanah.  

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penambahan vitamin C sebagai 

antioksidan dapat mencegah ketengikan dan meningkatkan lama simpan bungkil 

kacang tanah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 2.1.  Bungkil Kacang Tanah 

 Bungkil kacang tanah adalah hasil samping dari pembuatan minyak kacang 

tanah. Bungkil kacang tanah ini sebagian besar dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

karena kandungan proteinnya cukup tinggi (Noor, 1985).  

 Bungkil kacang tanah berasal dari kacang tanah yang telah diturunkan 

kandungan minyaknya dengan cara pengepresan mekanik. Pengepresan mekanik 

merupakan suatu cara pemisahan minyak atau lemak terutama untuk bahan yang 

berasal dari biji-bijian. Cara ini untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar 

lemak tinggi (30% - 70%) (Ketaren, 1986). Pada proses pengepresan tersebut yang 

keluar hanya minyak yang disertai sedikit air sedang proteinnya tetap tertinggal di 

dalam bungkil.  

 Dalam proses pengepresan kacang tanah secara mekanik terdapat beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap kualitas bungkilnya diantaranya suhu, tekanan 

yang di pakai, lama pengepresan, kadar air dan tebal kacang tanah yang dipres 

(Sutrisno, 1991). Pengepresan 200 atmosfer selama 30 menit dapat mengekstraksi 

minyak sebanyak 67 % sehingga kadar protein yang dihasilkan mencapai 50 % 

(Adnan, 1980). Sedangkan menurut Woodroof (1966), dengan pengepresan 135 

atmosfer selama 50 menit dapat terekstrak minyak kacang tanah 60 – 70 % dari 

minyak yang terdapat dalam kacang tanah. Komposisi lemak, protein dan karbohidrat 

bungkil kacang tanah dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan kandungan nutrien 

bungkil kacang tanah mekanik menurut NRC (1994) dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 1. Kandungan nutrien bungkil kacang tanah 
Nutrien Kandungan (%) 
Protein 37,40 
Lemak 13,00 
Karbohidrat 30,50 

Sumber : Anonimus (1975) 

Tabel 2. Kandungan nutrien bungkil kacang tanah yang diproses secara mekanis 
(NRC, 1994) 

Nutrien Kandungan 
Bahan Kering (%) 90,00 
Energi Metabolis (kkal / kg)        2.500,00 
Protein kasar (%) 39,80 
Lemak Kasar (%)   7,30 
Serat kasar (%) 13,00 
Kalsium (%)   0,16 
Fosfor total (%)   0,56 
Khlor (%)   0,54 
Natrium (%)   0,07 
Arginin (%)   5,40 
Histidin (%)   1,10 
Isoleusin (%)   1,80 
Leusin (%)   3,40 
Lisin (%)   1,60 
Metionin (%)   0,45 
Fenilalanin (%)   2,60 
Tirosin (%)   1,61 
Treonin (%)   1,40 
Triptofan (%)   0,50 
Valin (%)   2,40 
Magnesium (%)   0,33 
Ferrum (mg / kg) 
Mangan (mg / kg) 

          156,00 
25,00 

Sulfur (%)   0,29 
Copper (mg / kg) 15,00 
selenium (%)   0,28 
Zinkum ( mg / kg) 20,00 
Biotin ( mg / kg)   0,76 
Kolin (mg / kg)        1.655,00 
Asam Folit (mg / kg)   0,40 
Niasin (mg / kg)           166,00 
Asam pantotenat (mg / kg) 47,00 
Piridoksin (mg / kg) 10,00 
Riboflavin (mg / kg)   5,20 
Tiamin (mg / kg)   7,10 
Vitamin E (mg / kg)   3,00 
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2.2. Perubahan Kimia Bungkil Kacang Tanah Selama Penyimpanan 

 Kandungan lemak bungkil kacang tanah dipengaruhi oleh proses ekstraksi 

minyaknya (Rasyaf, 1992). Semakin sedikit jumlah minyak yang terekstrak keluar 

dari biji kacang tanah maka semakin banyak jumlah minyak yang tertinggal dalam 

bungkil kacang tanah sehingga kandungan asam lemak tak jenuhnya semakin tinggi, 

khususnya asam linoleat. Hal ini menyebabkan bungkil kacang tanah kurang tahan 

terhadap oksidasi dan tidak dapat disimpan lama (Adnan, 1980). 

Bungkil kacang tanah mudah mengalami perubahan sifat fisik dan sifat kimia 

selama penyimpanan, misal perubahan sifat kimia lemak. Winarno (1991) 

menyebutkan bahwa kerusakan lemak dapat disebabkan oleh penyerapan bau, reaksi 

hidrolisis dan reaksi oksidasi. Sedangkan Qureshi (2002) menyatakan bahwa 

ketengikan lemak dibagi menjadi dua, yaitu ketengikan hidrolitik dan ketengikan 

oksidatif. 

Reaksi hidrolisis terjadi karena adanya air dalam lemak (Ketaren, 1986). 

Hidrolisis dapat dipercepat dengan adanya enzim lipase (Winarno, 1991). Reaksi ini 

akan menghasilkan asam lemak, digliserida, monogliserida, dan gliserol (Wahju, 

1985). Reaksi hidrolisis dapat menimbulkan aroma yang menyimpang (off flavour) 

(Ketaren, 1986). Aroma tersebut disebabkan oleh adanya asam lemak bebas dengan 

rantai atom C pendek yaitu kurang dari 14. Lemak yang mempunyai aroma 

menyimpang akibat reaksi hidrolisis ini tidak berpengaruh terhadap nilai gizinya 

(Winarno, 1991). 

Reaksi oksidasi terjadi karena adanya kontak antara oksigen diudara dengan 

asam lemak tak jenuh dalam lemak (Norman, 1977; Morison, 1961; Ketaren 1975). 

Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap pada atom C-nya. Ikatan rangkap 
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tersebut mudah sekali dioksidasi atau terserang peroksidasi lemak membentuk radikal 

peroksida lemak (Kumalaningsih, 2006). Jenis dan jumlah asam lemak tidak jenuh 

penyusun lemak yang terkandung di dalam bungkil kacang tanah akan menyebabkan 

tingkat ketengikan yang bervariasi. Semakin tinggi kandungan asam lemak tak jenuh 

dalam bungkil kacang tanah maka semakin cepat proses ketengikan terjadi. Menurut 

Ketaren (1975) ketengikan lemak ini dapat mengakibatkan penurunan nilai gizi 

karena kerusakan vitamin (charotene dan tocopherol) dan asam lemak esensial dalam 

lemak. Aroma dan cita rasa tersebut juga menyebabkan penurunan palatabilitas suatu 

bahan pangan sehingga kemanfaatan ransum dapat menurun (Anggorodi, 1979). 

Chow (2007) menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan 

oksidasi lemak antara lain, yaitu enzim, hematin, peroksida, cahaya, suhu tinggi dan 

katalisis metal. 

Tahap-tahap reaksi oksidasi lemak meliputi tahap inisiasi, propagasi dan 

terminasi. Tahap inisiasi menghasilkan radikal bebas asam lemak. Tahap propagasi 

menghasilkan radikal bebas peroksida dan hidroperoksida, sedangkan pada terminasi 

menghasilkan senyawa yang stabil (non radikal).  Radikal bebas peroksida berperan 

sebagai pemicu dan pemacu kuat tehadap reaksi oksidasi berikutnya, sehingga reaksi 

oksidasi lemak menjadi proses yang dipacu oleh senyawa itu sendiri atau lazim 

disebut sebagai proses autoksidatif (Trenggono, dkk. 1990).  

 Adapun mekanisme reaksi oksidasi lemak menurut Winarno (1991) dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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          H      H    H      H                          H      H    H    H 
           |       ⏐     ⏐     ⏐                           ⏐       ⏐    ⏐     ⏐ 
R1 ⎯ C ⎯ C = C ⎯ C ⎯ R2   →   R1 ⎯ C ⎯ C = C ⎯C⎯ R2  + H …(1) 

⏐    ⏐  (panas + sinar)                            ⏐ 
 H                      H                                                    H 

Asam lemak                                              Radikal bebas        Hidrogen labil 
Tak jenuh 
 
             
           H       H    H     H                          H       H    H     H 
           ⏐       ⏐    ⏐      ⏐                           ⏐       ⏐    ⏐      ⏐ 
R1 ⎯ C ⎯ C = C ⎯ C ⎯ R2 →  R1 ⎯ C ⎯ C = C ⎯ C ⎯ R2   …(2) 
                                    ⏐                          ⏐                      ⏐  
                                    H                          O ⎯O             H 
                                                                  Peroksida aktif 
 
 
          H  H  H  H            H  H  H  H             H   H  H  H            H   H  H H 
       ⏐  ⏐  ⏐  ⏐             ⏐  ⏐   ⏐  ⏐              ⏐   ⏐   ⏐  ⏐             ⏐   ⏐   ⏐ ⏐ 
R1-C-C=C-C-R2 +R1-C-C=C-C-R2→R1–C–C=C–C–R2+R –C–C=C-C–R2  …(3) 
       ⏐           ⏐             ⏐            ⏐                             ⏐             ⏐           ⏐ 
       O-O      H             H            H                            H            O-OH    H 
                                                                                                Hidroperoksida  
 
 

Gambar 1. Mekanisme reaksi oksidasi lemak 

Keterangan :  
R1 : gugus alkil yang terikat pada senyawa karbon di sebelah kiri 
R2 :  gugus alkil yang terikat pada senyawa karbon di sebelah kanan  
 

Reaksi oksidasi dimulai dengan pembentukan radikal bebas asam lemak. 

Radikal ini dengan oksigen membentuk peroksida aktif yang dapat membentuk 

hidroperoksida yang bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa 

dengan rantai karbon yang lebih pendek oleh radiasi energi tinggi, energi panas, 

katalis logam, atau enzim. Senyawa-senyawa dengan rantai C lebih pendek ini adalah 

asam-asam lemak, aldehid-aldehid, dan keton yang bersifat volatile dan 

menimbulkan bau tengik pada lemak (Winarno, 1991; Ketaren, 1986; Morris, 1958).  
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Qureshi (2002) menyebutkan bahwa ketengikan oksidatif pakan dapat dicegah 

antara lain dengan cara memperbaiki kondisi penyimpanan (suhu dan kelembaban 

normal), tidak menyimpan pakan lebih dari seminggu, rotasi stok pakan (first in first 

out) dan penambahan antioksidan. Menurut Winarno (1991) proses ketengikan sangat 

dipengaruhi oleh peroksidan dan antioksidan. Peroksidan akan mempercepat 

terjadinya oksidasi, sedangkan antioksidan sebaliknya akan menghambat proses 

oksidasi. 

 
2.3. Antioksidan 

Antioksidan sebenarnya didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja 

menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk 

radikal bebas tak reaktif yang relatif stabil (Anonimus, 2007). Syarat suatu bahan 

untuk dijadikan antioksidan antara lain adalah efektif pada konsentrasi rendah, tidak 

beracun, mudah dalam penanganan dan tidak menyebabkan perubahan warna, aroma 

dan cita rasa (Trenggono, dkk, 1990). 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan terbagi menjadi tiga macam, antara lain 

antioksidan enzim (superoksida dismutase, glutathione peroxidase, perxidasi dan 

katalase), antioksidan alami (tokoferol, vitamin C, betakaroten, flavonoid dan 

senyawa fenolik) dan antioksidan sintetik BHA (Butylated Hidroxy Anisole),   BHT 

(Butylated Hidroxy Toluene), dan TBHQ (Butylated Hydroquinone)) 

(Kumalaningsih, 2006).  Semua antioksidan sintetik tersebut adalah bahan-bahan 

kimiawi yang disintesa dari bahan kimia. Konsumsi dalam jumlah yang banyak dan 

dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan efek samping pada kesehatan 

tubuh (Anonimus, 2006). 
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Sedangkan berdasarkan fungsinya, antioksidan dibagi menjadi lima macam, 

antara lain antioksidan primer, antioksidan sekunder, antioksidan tersier, oxygen 

scavanger dan chelator atau sequesstrants (Kumalaningsih, 2006). Antioksidan 

primer berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas baru dan merubah 

radikal bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya. Contoh 

antioksidan primer adalah enzim superoksida dismutase. Antioksidan sekunder 

berfungsi untuk menangkap radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai 

sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Contoh antioksidan sekunder 

antara lain adalah vitamin E, vitamin C dan betakaroten. Antioksidan tersier 

berfungsi untuk memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak karena serangan radikal 

bebas. Contoh antioksidan tersier adalah metiodin sulfoksidan reduktase. Oxygen 

scavanger berfungsi untuk mengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi 

oksidasi, contohnya adalah vitamin C. chelator atau sequesstrants berfungsi untuk 

mengikat logam yang mampu mengkatalisis rekasi oksidasi, misal asam sitrat dan 

asam amino (Kumalaningsih, 2006).  

Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi atau menghentikan 

reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi dapat disebabkan oleh 

4 macam reaksi yaitu: (1) pelepasan hidrogen dari antioksidan, (2) pelepasan elektron 

dari antioksidan, (3) penambahan lemak ke dalam cincin aromatik pada antioksidan, 

(4) pembentukan senyawa kompleks antara lemak dan cincin aromatik dari 

antioksidan (Ketaren, 1986). 
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Menurut Pokorny (1971) mekanisme kerja antioksidan dalam menghambat 

proses ketengikan adalah sebagai berikut : 

RH                                                    R + H             (1) 

R + O2                                                                     ROO               (2) 

ROO + RH                                       ROOH + R     (3) 

Pengaruh antioksidatif antioksidan: 

AH + R                                             RH + A          (4) 

AH + RCO                                       ROOH + A    (5) 

Keterangan: 
RH : asam lemak 
R : radikal bebas asam lemak 
ROO : radikal bebas peroksida 
AH : Antioksidan 
A : radikal bebas antioksidan 

 Reaksi (1) sampai (3) menunjukkan perubahan prinsip yang terjadi selama 

reaksi oksidasi. Radikal bebas yang terbentuk dari asam lemak tidak jenuh sebagai 

akibat pengaruh panas, cahaya dan logam berat (1). Radikal bebas bereaksi dengan 

oksigen membentuk radikal peroksida  (2). Radikal peroksida mengikat semua atom 

hidrogen dari molekul asam lemak membentuk radikal asam lemak yang baru dan 

hidroperoksida (3). Zat antioksidan bereaksi dengan radikal asam lemak  dan radikal 

peroksida  (4) dan (5). Dalam hal ini radikal bebas menjadi kurang aktif dan radikal 

antioksidan yang terbentuk tidak mampu melanjutkan rantai oksidasi lebih lanjut. 

 

2.4. Vitamin C 

Vitamin C disintesis secara alami baik dalam tanaman maupun hewan dan 

dapat dibuat secara sintetis dari gula. Vitamin C mudah larut dalam air dan mudah 
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rusak oleh oksidasi, panas dan alkali. Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari 

sayuran dan buah-buahan, terutama buah-buahan segar. Buah jeruk, baik yang 

dibekukan maupun yang dikalengkan merupakan sumber vitamin C yang tinggi. 

Demikian juga halnya dengan berries, nenas dan jambu. Sayur-sayuran seperti 

bayam, brokoli, cabe hijau dan kubis juga merupakan sumber yang baik, bahkan juga 

setelah dimasak. Sedangkan beberapa jenis bahan pangan hewani seperti susu, telur, 

daging, ikan dan unggas sedikit sekali kandungan vitamin C-nya (Winarno, 1991).     

Menurut Kumalaningsih (2006), vitamin C tergolong dalam antioksidan 

alami, sedangkan berdasar pada fungsinya vitamin C tergolong dalam antioksidan 

sekunder dan oxygen scavanger. Vitamin C mengandung asam askorbat yang mudah 

dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat yang berperan dalam menghambat reaksi 

oksidasi yang berlebihan (Anonimus, 2007b). Adapun reaksinya dapat dilihat pada 

Gambar 2 di bawah ini:  

 

Gambar 2. Mekanisme perubahan pembentukan dehydroascorbic acid 
 
 

Ascorbic acid 

Ascorbic acid 

Dehydroascorbic acid 
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Menurut Bellaart (1983) Asam askorbat adalah zat yang memiliki sifat 

pereduksi yang kuat. Dengan dilepaskannya dua atom hidrogen, asam askorbat dapat 

diubah menjadi asam dehidroaskorbat. Pengubahan asam askorbat menjadi asam 

dehidroaskorbat merupakan suatu reaksi yang reversibel dan kedua zat tersebut 

membentuk suatu reduksi-oksidasi (redoks). 

Dosis penggunaan vitamin C sebagai suplemen harus pada kadar yang 

dibutuhkan. Tingkat pencampuran asam askorbat diperkirakan 153 g pada 1 ton 

bahan kering (153 ppm), 128 ppm pada pemanasan pellet dan 100 ppm setelah 

disimpan pada suhu 40 oC selama 60 - 90 hari (Anonimus, 1989). 

 

2.5. Bilangan Peroksida 

Dalam kimia organik, peroksida adalah suatu gugus fungsional dari sebuah 

molekul organik yang mengandung ikatan tunggal oksigen-oksigen       (R-O-O-R’). 

Jika salah satu dari R atau R’ merupakan atom hidrogen, maka senyawa itu disebut 

hidrogen peroksida (R-O-O-H). Radikal bebas HOO· disebut juga radikal 

hidroperoksida (Anonimus, 2008a). Sedangkan peroksida lemak adalah peroksida 

yang terbentuk akibat terjadinya reaksi oksidasi (Anonimus, 2008b). 

Indikator untuk mendeteksi adanya ketengikan adalah dengan menggunakan 

angka peroksida, karena senyawa peroksida dalam bahan pakan menjadi potensi 

untuk membentuk senyawa-senyawa penyebab ketengikan. (Giesen, 1992). Winarno 

(1991) menyebutkan bahwa cara untuk menentukan derajat ketengikan adalah dengan 

cara mengukur senyawa-senyawa hasil oksidasi, salah satunya adalah bilangan 

peroksida. Menurut Raharjo (2006), metoda ini mengukur kadar peroksida dan 

hidroperoksida yang terbentuk pada tahap awal reaksi oksidasi lemak. Pengukuran 
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dilakukan dengan titrasi menggunakan larutan iod dan dinyatakan sebagai 

miliequivalen (meq) peroksida per kg minyak. Pada angka peroksida tinggi jelas 

mengindikasikan lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi, namun pada angka 

yang lebih rendah bukan selalu berarti menunjukkan kondisi oksidasi yang masih 

dini. Giesen (1992) menyebutkan bahwa bahan pangan dinyatakan tengik apabila 

mengandung angka peroksida lebih dari 10 meq/kg. 

 

2.6. Kandungan Asam Lemak Bebas 

Menurut Winarno (1991), dengan adanya air, lemak dapat terhidrolisis 

menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi hidrolisis juga disebabkan oleh adanya 

enzim lipase. Enzim lipase menyebabkan lemak terurai menjadi asam lemak bebas. 

Minyak yang telah terhidrolis, smoke point-nya menurun, bahan-bahan menjadi 

coklat dan lebih banyak menyerap minyak. Selama penyimpana dan pengolahan 

minyak atau lemak, asam lemak bebas bertambah dan harus dihilangkan dengan 

proses pemurnian dan deodorisasi untuk menghasilkan minyak yang lebih baik 

mutunya. 

Kadar asam lemak bebas pada minyak atau lemak hasil ekstraksi dapat 

ditentukan dengan cara titrasi. Angka asam lemak bebas dinyatakan dalam % asam 

lemak yang dianggap dominan pada sampel produk yang dianalisis. Adanya asam 

lemak bebas cenderung menunjukkan terjadinya ketengikan hidrolitik, namun masih 

dimungkinkan oksidasi lemak menghasilkan asam-asam organik lainnya (Raharjo, 

2006). 

 

 



 16

2.7. Kadar Air 

Air  merupakan komponen penting dalam bahan pakan karena kandungan air 

dalam bahan pakan ikut menentukan kesegaran dan daya tahan bahan pakan tersebut. 

Air dalam bahan pakan juga disebut sebagai air terikat. Menurut derajat keterikatan 

air, air terikat dapat dibagi atas empat tipe yaitu tipe I, II, III dan IV (Winarno, 1991). 

Tipe I, adalah molekul air yang terikat pada molekul-molekul lain melalui 

suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar. Air tipe ini terikat kuat dan sering kali 

disebut air terikat yang sebenarnya. Derajat pengikatan air ssedemikian rupa sehingga 

reaksi-reaksi yang terjadi sangat lambat dan tidak terukur. Reaksi yang nyata dalam 

bahan pakan adalah peningkatan oksidasi lemak bila setelah tipe I, air terikat lagi 

membentuk air tipe II. Oksidasi lemak akan menigkat karena keaktifan katalis 

meningkat dengan adanya pengembangan volume akibat penyerapan air. Tipe II, 

yaitu molekul-molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain. Air 

jenis ini lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe II akan mengakibatkan 

penurunan water actvity. Bila sebagian air tipe II dihilangkan, pertumbuhan mikroba 

dan reaksi-reaksi kimia yang bersifat merusak bahan pakan seperti reaksi browning, 

hidrolisis atau oksidasi lemak akan dikurangi. Jika air tipe II dihilangkan seluruhnya, 

kadar air bahan akan berkisar antara 3 – 7 %, dan kestabilan optimum bahan pakan 

akan tercapai, kecuali pada produk-produk yang dapat mengalami oksidasi akibat 

adanya kandungan lemak tidak jenuh. Tipe III, adalah air yang secara fisik terikat 

dalam jaringan matriks bahan seperti membran, kapiler, serat dan lain-lain. Air tipe 

ini mudah diuapkan dan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroba dan media 

bagi reaksi-reaksi kimiawi. Apabila air tipe III ini diuapkan seluruhnya, kandungan 

air bahan berkisar antara 12 – 25 %.  Tipe IV, adalah air yang terikat dalam jaringan 
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suatu bahan atau air murni, dengan sifat-sifat air biasa dan keaktifan penuh (Winarno, 

1991). Keberadaan air dalam suatu bahan pakan dapat menyebabkan oksidasi lemak, 

oleh karena itu perlu dilakukan analisa kadar air.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai dengan 15 

Februari 2008. Analisa kadar air di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan,  Analisa Angka peroksida dan Kadar asam lemak bebas di 

Laboratorium Sentral Ilmu Pangan dan Teknologi, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bungkil Kacang Tanah 

 Pada penelitian ini digunakan bungkil kacang tanah lokal yang berasal dari 

daerah Malang. Jumlah yang digunakan adalah sebanyak 16 kg yang terbagi menjadi 

80 sampel yang terdiri dari 16 kombinasi perlakuan dan masing-masing kombinasi 

perlakuan diulang 5 kali. Masing-masing sampel terdiri 200 g bungkil kacang tanah 

yang dikemas dengan karung dan disimpan dalam suhu kamar (25 – 27 °C). Hasil 

analisis laboratorium kandungan nutrien bungkil kacang tanah berdasarkan 100 % 

bahan kering adalah sebagai berikut: Abu (3,29 %), PK (31,60 %), SK (10,99 %) dan 

LK (35,65 %). 

 
 
3.2.2. Antioksidan 

Antioksidan yang digunakan adalah Vitamin C IPI yang diproduksi oleh PT. 

Supra Ferbindo Farma Cikarang-Indonesia dengan kandungan vitamin C per tablet 

sebesar 50 mg. 
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3.2.3. Alat-alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tempat penyimpanan 

bungkil kacang tanah yang berupa karung yang berukuran 15x12cm sebanyak 80 

buah. Selain bahan pengemas, alat lain yang digunakan adalah seperangkat alat 

ekstraksi kadar lemak, seperangkat alat untuk ekstraksi kadar air, kadar asam lemak 

bebas dan angka peroksida yang terdiri dari timbangan analitik, cawan, seperangkat 

alat untuk titrasi, erlenmeyer, pipet volume, pipet tetes, gelas ukur, oven dengan suhu  

100 °C – 105 °C, eksikator dan penjepit. 

 

3.3. Metode 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan di 

Laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial  

(4 X 4 X 5). Faktor pertama yaitu tingkat penggunaan vitamin C dan faktor kedua 

yaitu lama simpan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Faktor 

perlakuan tingkat penambahan vitamin C antara lain sebanyak 0 ppm, 50 ppm, 100 

ppm dan 150 ppm. Dari masing-masing tingkat penambahan Vitamin C di simpan 0 

hari, 14 hari, 28 hari, dan 42 hari. Dari 2 faktor tersebut diperoleh 16 kombinasi 

perlakuan, dan masing-masing diulang 5 kali.  

 

3.4. Variabel yang diamati 

1.  Bilangan peroksida 

Pada setiap lama penyimpanan 0, 14, 28 dan 42 hari diambil sampel sejumlah 

1 g untuk setiap perlakuan dan ulangan untuk dianalisa bilangan peroksida di 
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Laboratorium Sentral Ilmu Pangan dan Teknologi, Universitas Brawijaya Malang. 

Prosedur analisa bilangan peroksida dapat dilihat pada Lampiran 4. 

2. Kadar asam lemak bebas 

Pada setiap lama penyimpanan 0, 14, 28 dan 42 hari diambil sampel sejumlah 

28,2 + 0,2 gram untuk setiap perlakuan dan ulangan untuk dianalisa kadar asam 

lemak bebas di Laboratorium Sentral Ilmu Pangan dan Teknologi, Universitas 

Brawijaya Malang. Prosedur analisa kadar asam lemak bebas dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

3.    Kadar air    

Pada setiap lama penyimpanan 0, 14, 28 dan 42 hari diambil sampel sejumlah 

3 gram untuk setiap perlakuan dan ulangan untuk dianalisa kadar air di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang. 

Prosedur analisa kadar air dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

3.5. Analisis Statistik 

  Data yang diperoleh dari pengukuran terhadap angka peroksida, kandungan 

asam lemak bebas, dan kadar air selama penelitian dihitung dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial  (4 X 4) (Yitnosumarto, 1991). Apabila 

diantara perlakuan terjadi perbedaan  maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. 

 

 

 

 



 21

3.6. Batasan Istilah 

1. Antioksidan : inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi 

dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas tak reaktif yang relatif 

stabil (Anonimus, 2007b). 

2. Bungkil kacang tanah : Bungkil kacang tanah adalah hasil samping dari 

pembuatan minyak kacang tanah (Noor, 1985).    
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh tingkat vitamin C  

Adapun data pengaruh tingkat vitamin C terhadap rataan angka peroksida, 

kadar asam lemak bebas dan kadar air bungkil kacang tanah selama penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh tingkat vitamin C terhadap angka peroksida, asam lemak bebas 
dan kadar air bungkil kacang tanah selama penelitian 

Vitamin C 
(ppm) 

Angka peroksida 
(m.eq/kg) 

Kadar Asam lemak  
bebas (%) 

Kadar air  
(%) 

0 0,0545 + 0,0210c 3,4618 + 1,3311b 12,63 + 2,24 
50 0,0490 + 0,0173b  3,3975 + 1,2062ab 12,58 + 2,37 
100 0,0463 + 0,0159a 3,3414 + 1,1958a 12,61 + 2,23 
150 0,0536 + 0,0198c 3,3911 + 1,0670ab 12,75 + 2,35 

Keterangan : Notasi a - c superkrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1.1. Pengaruh tingkat vitamin C terhadap angka peroksida  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat vitamin C memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap angka peroksida bungkil kacang tanah. Pada Tabel 3 terlihat bahwa angka 

peroksida tertinggi pada perlakuan vitamin C dengan tingkat 0 ppm (0,0545 m.eq/kg), 

dan kemudian berturut-turut diikuti oleh perlakuan vitamin C dengan tingkat 150 ppm 

(0,0536 m.eq/kg), 50 ppm (0,0490 m.eq/kg) dan 100 ppm (0,0463 m.eq/kg).  

Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan’s dapat diketahui bahwa perlakuan 

vitamin C pada tingkat 100 ppm (0,0463 m.eq/kg) mempunyai angka peroksida 

terendah dibandingkan perlakuan yang lain. Peningkatan tingkat vitamin C yang 

ditambahkan hingga 100 ppm dapat menurunkan angka peroksida bungkil kacang 
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tanah, hal ini menunjukkan bahwa vitamin C dapat digunakan sebagai antioksidan 

pada bahan pakan ternak. 

Vitamin C mengandung asam askorbat yang mudah dioksidasi menjadi asam 

dehidroaskorbat yang berperan dalam menghambat reaksi oksidasi bahan pakan yang 

berlebihan (Anonimus, 2007). Menurut Bellaart (1983) Asam askorbat adalah zat 

yang memiliki sifat mereduksi yang kuat. Dengan lepasnya dua atom hidrogen, asam 

askorbat dapat diubah menjadi asam dehidroaskorbat. Pengubahan asam askorbat 

menjadi asam dehidroaskorbat merupakan suatu reaksi yang reversibel dan kedua zat 

itu membentuk suatu reduksi-oksidasi (redoks). Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan angka peroksida pada tingkat vitamin C tertinggi 150 

ppm. Anonimus (2003) menyatakan bahwa kadar vitamin C yang berlebih dapat 

membuat kondisi vitamin C menjadi prooksidan. Reaksi antara vitamin C dengan 

radikal bebas juga dapat membentuk vitamin C radikal yang dapat menyebabkan 

kerusakan oksidatif. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menggunakan vitamin C 

sebagai antioksidan dengan kadar yang berlebih. 

Anggorodi (1979) menyatakan bahwa terhambatnya pembentukan radikal 

peroksida akan menghambat pula terbentuknya aldehid dan keton. Winarno (1986) 

menjelaskan bahwa aldehid dan keton yang bersifat volatile dapat menimbulkan bau 

tengik pada lemak. Pembentukan peroksida yang terhambat dapat mencegah 

terjadinya ketengikan suatu bahan pakan berlemak.  

 

4.1.2. Pengaruh tingkat vitamin C terhadap kadar asam lemak bebas  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat vitamin C memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 
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terhadap kadar asam lemak bebas bungkil kacang tanah. Pada Tabel 3 terlihat bahwa 

kadar asam lemak bebas tertinggi pada perlakuan vitamin C dengan tingkat 0 ppm 

(3,4618 %), dan kemudian berturut-turut diikuti oleh perlakuan vitamin C dengan 

tingkat 50 ppm (3,3975 %), 150 ppm (3,3911 %) dan 100 ppm (3,3414 %). 

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat vitamin C yang ditambahkan dapat menurunkan kadar asam lemak 

bebas bungkil kacang tanah, namun terdapat peningkatan asam lemak bebas pada 

tingkat vitamin C tertinggi 150 ppm. Peningkatan asam lemak bebas tersebut tidak 

diketahui penyebabnya, namun di antara perlakuan tingkat vitamin C 100 ppm dan 

150 ppm memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat vitamin C 100 ppm memberikan respon terbaik. 

Penambahan vitamin C hingga 100 ppm pada bungkil kacang tanah dapat 

menurunkan kadar asam lemak bebas secara signifikan. Hal ini disebabkan asam 

lemak bebas hasil dari reaksi hidrolisis lemak mudah mengalami oksidasi terutama 

menjadi asam lemak tak jenuh, apabila terjadi kontak dengan oksigen akan 

menghasilkan hidroperoksida. Winarno (1991) menyatakan bahwa hidroperoksida 

tersebut selanjutnya mengalami pemecahan menjadi aldehid dan keton yang dapat 

menyebabkan ketengikan. Oleh karena itu, penambahan antioksidan sangat 

diperlukan guna menghambat terjadinya reaksi oksidasi pada asam lemak. 

 

4.1.3. Pengaruh tingkat vitamin C terhadap kadar air  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat vitamin C memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

kadar air bungkil kacang tanah. Pada Tabel 3 terlihat bahwa kadar air tertinggi pada 
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perlakuan vitamin C dengan tingkat 150 ppm (12,75 %), dan kemudian berturut-turut 

diikuti oleh perlakuan vitamin C dengan tingkat 100 ppm (12,66 %), 0 ppm (12,64 %) 

dan 50 ppm (12,58 %). Padaga, dkk (1988) menyatakan bahwa kadar air pada 

permukaan suatu bahan pangan dipengaruhi oleh sifat higroskopis bahan dan 

kelembaban relatif udara sekitar yang tinggi. Suatu bahan yang bersifat higroskopis 

menyebabkan air dari udara untuk mencapai suatu keseimbangan, demikian juga yang 

terjadi dengan bungkil kacang tanah. Proses terserapnya air oleh bungkil kacang 

tanah berlangsung terus menerus hingga mencapai suatu keseimbangan antara 

kelembaban bahan dengan kelembaban relatif udara. 

 

4.2. Pengaruh lama simpan 

Adapun data pengaruh lama simpan terhadap rataan angka peroksida, kadar 

asam lemak bebas dan kadar air bungkil kacang tanah selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh lama simpan terhadap angka peroksida, asam lemak bebas dan 
kadar air bungkil kacang tanah selama penelitian 

Lama Simpan 
(hari) 

Angka peroksida 
(m.eq/kg) 

Kadar Asam lemak  
bebas (%) 

Kadar air  
(%) 

0 0,0300 + 0,0006a 1,6103 + 0,0841a   9,42 + 0,75a 

14 0,0375 + 0,0037b 3,2900 + 0,1017b 12,13 + 0,74b 

28 0,0600 + 0,0031c 3,3414 + 0,2049b 13,99 + 0,65c 

42 0,0750 + 0,0071d 3,3911 + 0,2748c 15,04 + 0,70d 

Keterangan : Notasi a, b, c dan d superkrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata. 

 

4.2.1. Pengaruh lama simpan terhadap angka peroksida 
 

Analisis statistik pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa perlakuan lama 

simpan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap angka peroksida bungkil kacang 

tanah. Pada Tabel 4 terlihat bahwa angka peroksida terendah adalah pada perlakuan 



 26

lama simpan 0 hari (0,0300 + 0,0006 m.eq/kg), dan berturut-turut diikuti perlakuan 

lama simpan 14 hari (0,0375 + 0,0037 m.eq/kg), 28 hari (0,0600 + 0,0031 m.eq/kg) 

dan 42 hari (0,0750 + 0,0071 m.eq/kg).  

Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) dapat diketahui bahwa 

masing-masing perlakuan lama simpan 0 hari, 14 hari, 28 hari dan 42 hari memiliki 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Angka peroksida bungkil kacang tanah yang 

disimpan meningkat 25 % pada hari ke-14, 100 % pada hari ke-28 dan 250 % pada 

hari ke-42. Hal ini menunjukkan bahwa Angka peroksida meningkat seiring dengan 

peningkatan lama simpan karena semakin besar kemungkinan terjadinya kontak 

dengan udara yang mempermudah terjadinya reaksi oksidasi dan menyebabkan 

ketengikan bungkil kacang tanah. 

Clydesdale (1979) menyatakan bahwa bahan pakan yang mempunyai lama 

simpan yang semakin panjang berpeluang terjadi peningkatan reaksi oksidasi yang 

menyebabkan angka peroksida semakin tinggi. Menurut Ciptadi dan Nasution (1976) 

konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dalam bahan pakan berlemak 

mempengaruhi kemampuan antioksidan dalam menghambat reaksi oksidasi, sehingga 

dalam beberapa waktu angka peroksida bungkil kacang tanah dapat meningkat 

meskipun telah ditambahkan antioksidan. 

 

4.2.2. Pengaruh lama simpan terhadap kadar asam lemak bebas 

 
Analisis statistik pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa perlakuan lama 

simpan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas bungkil 

kacang tanah. Pada Tabel 4 terlihat bahwa kadar asam lemak bebas terendah adalah 

pada perlakuan lama simpan 0 hari (1,6103 + 0,0841 %), dan berturut-turut diikuti 
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perlakuan lama simpan 14 hari (3,2900 + 0,1017 %), 28 hari (3,3414 + 0,2049 %) dan 

42 hari (3,3911 + 0,2748 %).  

Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) dapat diketahui bahwa 

masing-masing perlakuan lama simpan 0 hari, 14 hari, 28 hari dan 42 hari memiliki 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Kadar asam lemak bebas bungkil kacang 

tanah yang disimpan meningkat 204 % pada hari ke-14, 208 % pada hari ke-28 dan 

210 % pada hari ke-42. Hal ini menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas 

meningkat seiring dengan peningkatan lama simpan. Hal ini sesuai dengan Astutik 

(1996) yang menyatakan bahwa asam lemak bebas meningkat seiring dengan 

meningkatnya lama simpan. 

Menurut  Winarno (1991) kenaikan asam lemak bebas disebabkan karena 

reaksi hidrolisis lemak. Reaksi hidrolisis terjadi pada bahan pakan dengan kadar air 

14 %.  Kadar air bungkil kacang tanah pada lama simpan 42 hari meningkat hingga 

mencapai 15,043 % dibanding kontrol yang hanya 9,421 %, sehingga dapat 

dimungkinkan aktifitas enzim lipase bungkil kacang tanah meningkat yang 

menyebabkan reaksi hidrolisis lemak. Deman (1980) menyatakan bahwa aktifitas 

enzim lipase meningkat lima kali lebih tinggi pada kadar air 15,1 % jika 

dibandingkan dengan kadar air 8,8 %. 

 

4.2.3. Pengaruh lama simpan terhadap kadar air 

 
Analisis statistik pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa perlakuan lama 

simpan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air bungkil kacang tanah. 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa kadar air terendah adalah pada perlakuan lama simpan 0 
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hari (9,42 + 0,75 %), dan berturut-turut diikuti perlakuan lama simpan 14 hari (12,13 

+ 0,74 %), 28 hari (13,99 + 0,65 %) dan 42 hari (15,04 + 0,70 %).  

Berdasarkan UJBD dapat diketahui bahwa masing-masing perlakuan lama 

simpan 0 hari, 14 hari, 28 hari dan 42 hari  memiliki perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Kadar air bungkil kacang tanah yang disimpan meningkat 30 % pada hari 

ke-14, 50 % pada hari ke-28 dan 60 % pada hari ke-42. Hal ini menunjukkan bahwa 

kadar air meningkat seiring dengan peningkatan lama simpan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Astutik (1996) yang juga menyatakan bahwa kadar air meningkat seiring 

dengan meningkatnya lama simpan. Menurut Purnomo dan Adiono (1987) 

peningkatan kadar air bahan pangan selama penyimpanan disebabkan oleh sifat 

higroskopis dan besarnya kesempatan bahan pangan untuk menyerap air dari udara 

sekitar. Pada kelembaban udara tertentu akan terjadi kondensasi air pada pori-pori 

bahan pangan sehingga akan menyebabkan peningkatan kadar air bahan pangan. 

 

4.3. Pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama simpan 

Adapun data pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap 

rataan angka peroksida dan kadar asam lemak bebas bungkil kacang tanah selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap rataan angka 
peroksida, kadar asam lemak bebas dan kadar air bungkil kacang tanah 
selama penelitian 

 
Tingkat 

Vitamin C 
(ppm) 

Lama Simpan 
(hari) 

Angka Peroksida 
(m.eq/kg) 

Asam Lemak  
Bebas 
(%) 

Kadar Air 
(%) 

0 0,03 ± 0,000a 1,483 ± 0,013a   9,56 ± 0,79 
14 0,04 ± 0,002b 3,299 ± 0,016d 11,95 ± 0,43 
28 0,06 ± 0,001c 4,037 ± 0,041f 14,00 ± 0,87 

0 

42 0,08 ± 0,001e     5,029 ± 0,419i 15,02 ± 0,71 
0 0,03 ± 0,001a 1,631 ± 0,018b   9,21 ± 0,98 

14 0,04 ± 0,003b 3,371 ± 0,043d 12,28 ± 0,11 
28 0,06 ± 0,002c 3,664 ± 0,034e 13,91 ± 0,80 

50 

42 0,07 ± 0,004d  4,925 ± 0,042hi 14,93 ± 0,37 
0 0,03 ± 0,001a  1,620 ± 0,015ab   9,55 ± 0,81 

14 0,03 ± 0,000a     3,131 ± 0,031c 11,98 ± 0,86 
28 0,06 ± 0,001c 3,779 ± 0,024e 13,99 ± 0,55 

100 

42 0,07 ± 0,001d 4,835 ± 0,048h 14,93 ± 0,84 
0 0,03 ± 0,001a 1,707 ± 0,011b   9,35 ± 0,59 

14 0,04 ± 0,001b 3,359 ± 0,021d 12,31 ± 0,55 
28 0,06 ± 0,000c 4,161 ± 0,026f 14,06 ± 0,54 

150 

42 0,08 ± 0,001e 4,338 ± 0,036g 15,29 ± 0,69 
Keterangan: Notasi a - i superkrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata. 
 
 
4.3.1. Pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap angka 

peroksida 
 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa interaksi antara 

tingkat vitamin C dan lama simpan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap angka peroksida bungkil kacang tanah. Pada Tabel 5 terlihat bahwa 

angka peroksida terendah didapat pada perlakuan lama simpan 0 hari dan kemudian 

berturut-turut diikuti oleh perlakuan lama simpan 14 hari, 28 hari dan 42 hari.  

Semakin lama bungkil kacang tanah disimpan, angka peroksida yang 

dihasilkan semakin tinggi selama puncak produksi peroksida belum tercapai, 

sehingga semakin banyak pula antioksidan (vitamin C) yang dibutuhkan untuk 

menghambatnya (Astutik, 1996). Dengan memperhatikan notasi statistik, dari 
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penambahan vitamin C sebanyak 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm dan 150 ppm dapat 

diketahui bahwa tingkat pemberian vitamin C yang optimal adalah 100 ppm, dan 

pada lama simpan 0 hari, 14 hari, 28 hari dan 42 hari  yang paling baik adalah 14 hari 

karena bungkil kacang tanah masih bisa disimpan selama 14 hari dan angka 

peroksidanya tidak mengalami kenaikan.  

 
4.3.2. Pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap kadar 

asam lemak bebas 
 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa interaksi tingkat 

vitamin C dan lama simpan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas bungkil kacang tanah. Pada Tabel 5 

terlihat bahwa kadar asam lemak bebas terendah didapat pada perlakuan lama simpan 

0 hari dan kemudian berturut-turut diikuti oleh perlakuan lama simpan 14 hari, 28 

hari dan 42 hari. 

Semakin lama bungkil kacang tanah disimpan, kadar asam lemak bebas yang 

dihasilkan semakin tinggi. Ditinjau dari perubahan kadar asam lemak bebas 

penambahan vitamin C sebanyak 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm dan 150 ppm dapat 

diketahui bahwa tingkat pemberian vitamin C yang optimal adalah 100 ppm, dan 

pada lama simpan 0 hari, 14 hari, 28 hari dan 42 hari  yang paling baik adalah 14 hari 

karena pada tingkat tersebut peningkatan asam lemak bebas dari kondisi awal yang 

paling rendah. 
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4.3.3. Pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap kadar 
air  

 
Hasil analisis statistik pada Lampiran 3. menunjukkan bahwa interaksi antara 

tingkat vitamin C dan lama simpan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap kadar air bungkil kacang tanah. Pada Tabel 5 terlihat bahwa kadar 

air terendah didapat pada perlakuan lama simpan 0 hari dan kemudian berturut-turut 

diikuti oleh perlakuan lama simpan 14 hari, 28 hari dan 42 hari.  

Semakin lama bungkil kacang tanah disimpan, kadar air semakin meningkat 

(Astutik, 1996). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

interaksi antara tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap kadar air bungkil kacang 

tanah. Hal ini terjadi karena berdasarkan analisis ragam hanya lama simpan yang 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan pada kadar air bungkil kacang tanah, 

seperti dalam lampiran 3. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penambahan berbagai tingkat vitamin C dapat menurunkan angka peroksida dan 

kadar asam lemak bebas, namun tidak menurunkan kadar air bungkil kacang 

tanah.  

2. Penambahan vitamin C sebanyak 100 ppm (0,03 m.eq/kg) merupakan tingkat 

yang paling optimal dalam menghambat ketengikan bungkil kacang tanah yang 

disimpan sampai 14 hari. 

 

5.2. Saran 

 Disarankan bahwa untuk menghambat ketengikan bungkil kacang tanah 

sebaiknya ditambahkan vitamin C sebanyak 100 ppm. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan pemanfaatan vitamin C 

expired sebagai antioksidan.    
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Analisis Statistik pengaruh tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap angka peroksida  
 

Ulangan 
  

Total 
  

Rata-rata 
 

Tingkat 
vitamin C 

 (ppm) 

 
Lama 

 Simpan  
(hari) 1 2 3 4 5   
0 hari 0,03 0,0306 0,0302 0,0306 0,0304 0,1518 0,03 ± 0,000 

14 hari 0,041 0,04 0,0429 0,04 0,0432 0,2071 0,04 ± 0,002 
28 hari 0,0622 0,062 0,0625 0,0633 0,062 0,3120 0,06 ± 0,001 
42 hari 0,0834 0,0852 0,083 0,0841 0,083 0,4187 0,08 ± 0,001 

0 ppm 

        
0 hari 0,0296 0,0298 0,03 0,0296 0,031 0,1500 0,03 ± 0,001 

14 hari 0,039 0,0325 0,0359 0,04 0,0351 0,1825 0,04 ± 0,003 
28 hari 0,0587 0,0565 0,0598 0,0564 0,0567 0,2881 0,06 ± 0,002 
42 hari 0,0695 0,0705 0,0701 0,0706 0,079 0,3597 0,07 ± 0,004 

50 ppm 

        
0 hari 0,0289 0,0298 0,02988 0,03 0,0289 0,1475 0,03 ± 0,001 

14 hari 0,0336 0,033 0,0334 0,0332 0,0335 0,1667 0,03 ± 0,000 
28 hari 0,056 0,0549 0,056 0,0554 0,0561 0,2784 0,06 ± 0,001 
42 hari 0,0673 0,0675 0,0659 0,0659 0,0678 0,3344 0,07 ± 0,001 

100 ppm 

        
0 hari 0,0287 0,0298 0,03 0,0288 0,03 0,1473 0,03 ± 0,001 

14 hari 0,0422 0,043 0,0434 0,0421 0,042 0,2127 0,04 ± 0,001 
28 hari 0,0618 0,0624 0,0619 0,062 0,0622 0,3103 0,06 ± 0,000 
42 hari 0,0796 0,08 0,0802 0,0801 0,081 0,4009 0,08 ± 0,001 

150 ppm 

        
Total             4,0681   
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Lampiran 1. Lanjutan  

 FK =  4,068082 

     80 

 = 0,2069 

 JKT = 0,032 + 0,03062 + … + 0,0812 - FK 

 = 0,2341 – 0,2069 

 = 0,0272 

      JKP = 0,5182 + 0,20712 + … + 0,40092  -FK 

    5 

 = 1,1696 – 0,2069 

    5 

 = 0,0270 

      JKG = 0,0272 – 0,0270 

 = 0,0002 

Tabel dua arah  

Tingkat vitamin C (ppm) Lama  
simpan  
(hari) 0 50 100 150 Total 

0 0,1518 0,2071 0,3120 0,4187 1,0896 
14 0,1500 0,1825 0,2881 0,3597 0,9803 
28 0,1475 0,1667 0,2784 0,3344 0,9270 
42 0,1473 0,2127 0,3103 0,4009 1,0712 

      
Total 0,5966 0,7690 1,1888 1,5137 4,0681 

 

 JK (vit C) = 1,08962 +  … + 1,07122  - FK 

       20 

   = 0,20775 -0,2069 

   = 0,00085 

 JK (LS) = 0,59662 + … + 1,51372 - FK 

          20 

 = 0,23259 – 0,2069 

 = 0,02569  

 JK interaksi  = 0,0270 – 0,00085 – 0,02569 

    = 0,00046 
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Lampiran 1. Lanjutan  

 
Tabel analisis ragam 
SK Db JK KT F hitung F 5 % F 1% 
Vitamin C 3 0,00085 0,00028 87,5** 3,88 6,93 
Lama Simpan 3 0,02569 0,0086 2687,5** 3,88 6,93 
Interaksi 9 0,0046 0,000051 15,9375** 4,75 9,33 
Galat 64 0,0002 0,0000032    
Total 79 0,0272     

 
Keterangan : 
** : Perlakuan   tingkat  vitamin C, lama simpan dan interaksinya 

berpengaruh   sangat   nyata (P<0,01)  terhadap angka peroksida 
bungkil kacang tanah. 

 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s pengaruh tingkat vitamin C terhadap angka 
peroksida bungkil kacang tanah 
 
SE = √KTG/r  db Galat = 64 
 = √0,0000032/20 
 = 0,0004 
 

Jarak  JNT 1% JND 
2 3,755 0,001502 
3 3,914 0,001566 
4 4,017 0,001607 

 
Tingkat Vitamin C 

(ppm) 
Rataan Angka Peroksida 

(m.eq/kg) 
Notasi 

100 0,0463 a 
50 0,0490  b 
150 0,0536 c 
0 0,0545 c 

Notasi a, b dan c pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap angka peroksida. 
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Lampiran 1. Lanjutan  

 
Uji Jarak Berganda Duncan’s pengaruh lama simpan terhadap angka peroksida 
bungkil kacang tanah 
 
SE = √KTG/r  db Galat = 64 
 = √0,0000032/20 
 = 0,0004 
 

Jarak  JNT 1% JND 
2 3,755 0,001502 
3 3,914 0,001566 
4 4,017 0,001607 

 
 
 

Lama Simpan 
(hari) 

Rataan Angka Peroksida 
(m.eq/kg) 

Notasi 

0 0,03 a 
14 0,0375 b 
28 0,06 c 
42 0,075 d 

Notasi a, b dan c pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap angka peroksida. 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama 
simpan terhadap angka peroksida bungkil kacang tanah 
SE = √KTG/r  db Galat = 64 
 = √0,0000032/5 
 =  0,0008 

Jarak  JNT 1 % JND 
2 3,755 0,003004 
3 3,914 0,003131 
4 4,017 0,003214 
5 4,098 0,003278 
6 4,143 0,003314 
7 4,197 0,003358 
8 4,233 0,003386 
9 4,269 0,003415 
10 4,296 0,003437 
11 4,3185 0,003455 
12 4,341 0,003473 
13 4,3635 0,003491 
14 4,386 0,003509 
15 4,3995 0,00352 
16 4,413 0,00353 
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Lampiran 1. Lanjutan  

 
Lama  Simpan  

(hari) 
Tingkat vitamin C 

 (ppm) 
 Rataan Angka Peroksida 

(m.eq/kg) 
Notasi 

0 0,03 a 
50 0,03 a 
100 0,03 a 
150 0,03 a 

0 

   
100 0,03 a 
0 0,04 b 
50 0,04 b 
150 0,04 b 

14 

   
0 0,06 c 
50 0,06 c 
100 0,06 c 
150 0,06 c 

28 

   
50 0,07 d 
100 0,07 d 
150 0,08 e 
0 0,08 e 

42 

   
Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap angka peroksida. 
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Lampiran 2. Analisis Statistik pengaruh tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap asam lemak bebas 
 

Ulangan 
  

Total 
  

Rata-rata 
 

Level 
 vitamin C 

(ppm) 

 
Lama 

 Simpan  
(hari) 1 2 3 4 5   
0 hari 1,4628 1,4808 1,4832 1,4832 1,499 7,4128 1,483 ± 0,013 
14 hari 3,2918 3,3029 3,2916 3,2916 3,2837 16,4956 3,299± 0,016  
28 hari 4,0143 3,998 4,0522 4,0522 4,0176 20,1832 4,037 ± 0,041 
42 hari 5,0477 4,978 5,0359 5,0359 5,0842 25,1438 5,029 ± 0,419 

0 ppm 

        
0 hari 1,607 1,6486 1,6204 1,6204 1,6468 8,1548 1,631 ± 0,018 
14 hari 3,3727 3,3439 3,4121 3,4121 3,41 16,8516 3,371 ± 0,043 
28 hari 3,6263 3,6855 3,6289 3,6289 3,7007 18,3208 3,664 ± 0,034 
42 hari 4,9674 4,8924 4,8735 4,8735 4,926 24,6228 4,925 ± 0,042 

50 ppm 

        
0 hari 1,6232 1,6388 1,5991 1,5991 1,6154 8,0996 1,620 ± 0,015 
14 hari 3,0809 3,1271 3,1384 3,1384 3,1559 15,6559 3,131 ± 0,031 
28 hari 3,7492 3,8016 3,7718 3,7718 3,8064 18,8952 3,779 ± 0,024 
42 hari 4,7753 4,8 4,8954 4,8954 4,8454 24,1764 4,835 ± 0,048 

100 ppm 

        
0 hari 1,7209 1,7004 1,7023 1,7023 1,6957 8,5365 1,707 ± 0,011 
14 hari 3,3613 3,334 3,388 3,388 3,3667 16,7945 3,359 ± 0,021 
28 hari 4,1469 4,1467 4,1835 4,1835 4,1925 20,8013 4,161 ± 0,026 
42 hari 4,3063 4,3695 4,3176 4,3176 4,3132 21,6895 4,338 ± 0,036 

150 ppm 

        
Total             271,8343   
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Lampiran 2. Lanjutan 

 FK =  271,83432 

     80 

 = 923,6736 

 JKT = 1,46282 + 1,48082 + … + 4,31322 - FK 

 = 1033,9281 – 923,6736 

 = 110,2545 

      JKP = 7,41282 + 16,49562 + … + 21,68952  -FK 

    5 

 = 5169,331 – 923,6736 

    5 

 = 110,1926 

      JKG = 110,2545 – 110,1926 

 = 0,0619 

Tabel dua arah  

Tingkat vitamin C (ppm) Lama  
Simpan 
 (hari) 0 50 100 150 Total 

0 7,4128 16,4956 20,1832 25,1438 69,2354 
14 8,1548 16,8516 18,3208 24,6228 67,95 
28 8,0996 15,6559 18,8952 24,1764 66,8271 
42 8,5365 16,7945 20,8013 21,6895 67,8218 

      
Total 32,2037 65,7976 78,2005 95,6325 271,8343 

 

 JK (vit C) = 69,23542 +  … + 67,82182  - FK 

       20 

   = 923,82 – 923,6736 

   = 0,1464 

 JK (LS) = 32,20372 + … + 95,63252 - FK 

            20 

 = 1031,364 – 923,6736 

 = 107,6914  

 JK interaksi  = 110,1926 – 107,6914 – 0,1464 

    = 2,3548 
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Lampiran 2. Lanjutan 

 
Tabel analisis ragam 
SK Db JK KT F hitung F 5 % F 1% 
Vitamin C 3 0,1464 0,0488 48,8** 3,88 6,93 
Lama Simpan 3 107,6914 35,8972 35897,2** 3,88 6,93 
Interaksi 9 2,3548 0,2616 26,16** 4,75 9,33 
Galat 64 0,0619 0,0070    
Total 79 110,2545     

 
Keterangan : 
** : Perlakuan   tingkat  vitamin   C, lama simpan dan interaksinya 

berpengaruh   sangat   nyata (P<0,01) terhadap asam lemak bebas 
bungkil kacang tanah. 

 
Uji Jarak Berganda Duncan’s pengaruh tingkat vitamin C terhadap asam lemak 
bebas bungkil kacang tanah 
 
SE = √KTG/r  db Galat = 64 
 = √0,0070/20 
 = 0,0187 
 

Jarak  JNT 1 % JND 
2 3,755 0,070219 
3 3,914 0,073192 
4 4,017 0,075118 

 
Tingkat Vitamin C 

(ppm) 
Rataan asam lemak bebas 

(%) 
Notasi 

100 3,3414 a 
150 3,3911 ab 
50 3,3975 ab 
0 3,4618 b 

Notasi a, b dan c pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap asam lemak bebas. 
 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s pengaruh lama simpan terhadap asam lemak 
bebas bungkil kacang tanah 
 
SE = √KTG/r  db Galat = 64 
 = √0,0070/20 
 = 0,0187 
 

Jarak  JNT 1 % JND 
2 3,755 0,070219 
3 3,914 0,073192 
4 4,017 0,075118 



 44

Lampiran 2. Lanjutan 

 
Lama simpan 

(hari) 
Rataan asam lemak bebas 

(%) 
Notasi 

0 1,6103 a 
14 3,2900 b 
28 3,9103 b 
42 4,7818 c 

Notasi a, b dan c pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap asam lemak bebas. 
 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s pengaruh interaksi tingkat vitamin C dan lama 
simpan terhadap angka peroksida bungkil kacang tanah 
 
SE = √KTG/r  db Galat = 64 
 = √0,0070/5 
 =  0,0374 
 

Jarak  JNT 1 % JND 
2 3,755 0,140437 
3 3,914 0,146384 
4 4,017 0,150236 
5 4,098 0,153265 
6 4,143 0,154948 
7 4,197 0,156968 
8 4,233 0,158314 
9 4,269 0,159661 
10 4,296 0,16067 
11 4,3185 0,161512 
12 4,341 0,162353 
13 4,3635 0,163195 
14 4,386 0,164036 
15 4,3995 0,164541 
16 4,413 0,165046 
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Lampiran 2. Lanjutan 
 
 

Lama  Simpan  
(hari) 

Tingkat vitamin C 
 (ppm) 

 Rataan asam lemak bebas 
(%) 

Notasi 

0 1,483  a 
100 1,620 ab 
50 1,631 b 
150 1,707 b 

0 

   
100 3,131 c 
0 3,299 d 

150 3,359 d 
50 3,371 d 

14 

   
50 3,664 e 
100 3,779 e 
0 4,037 f 

150 4,161 f 

28 

   
150 4,338 g 
100 4,835 h 
50 4,925 hi 
0 5,029 i 

42 

   
Notasi a, b, c, d, e, f, g, h dan i pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap asam lemak bebas. 
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Lampiran 3. Analisis Statistik pengaruh tingkat vitamin C dan lama simpan terhadap kadar air  
 

Ulangan 
  

Total 
  

Rata-rata 
 

Tingkat 
vitamin C 

(ppm) 

 
Lama 

 Simpan  
(hari) 1 2 3 4 5   
0 hari 10,73 9,63 9,48 9,48 8,51 47,82   9,56 ± 0,79 
14 hari 12,15 11,85 12,15 11,25 12,36 59,77 11,95 ± 0,43 
28 hari 14,48 14,83 13,67 12,63 14,41 70,02 14,00 ± 0,87 
42 hari 14,69 15,88 14,90 15,54 14,08 75,09 15,02 ± 0,71 

0 mg 

        
0 hari 10,55 8,23 9,80 9,16 8,33 46,07   9,21 ± 0,98 
14 hari 12,22 12,96 11,19 13,77 11,24 61,39 12,28 ± 0,11 
28 hari 14,79 13,40 14,73 13,55 13,05 69,53 13,91 ± 0,80 
42 hari 14,19 15,49 15,82 14,23 14,91 74,63 14,93 ± 0,73 

10 mg 

        
0 hari 9,37 8,49 10,72 9,37 9,81 47,76   9,55 ± 0,81 
14 hari 13,39 12,10 11,78 11,35 11,29 59,92 11,98 ± 0,86 
28 hari 14,67 13,48 14,16 14,29 13,37 69,98 13,99 ± 0,55 
42 hari 15,99 15,55 13,87 14,49 14,75 74,61 14,93 ± 0,84 

20 mg 

        
0 hari 8,64 9,72 9,62 8,83 9,97 46,76   9,35 ± 0,59 
14 hari 12,25 12,96 11,55 12,69 12,11 61,56 12,31 ± 0,55 
28 hari 14,34 14,34 13,58 14,65 13,39 70,31 14,06 ± 0,54 
42 hari 15,91 14,67 15,69 14,41 15,77 76,46 15,29 ± 0,69 

30 mg 

        
Total             1011,73   
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Lampiran 3. Lanjutan 

 

 FK =  1011,732 

     80 

 = 12794,96 

 JKT = 10,722 + 9,622 + … + 15,772 - FK 

 = 13198,06 – 12795,08 

 = 402,98 

      JKP = 47,822 + 59,762 + … + 76,462  -FK 

    5 

 = 65804,69 – 12795,08 

    5 

 = 365,86 

      JKG = 402,98 – 365,86 

 = 37,12 

Tabel dua arah  

Tingkat vitamin C (ppm) Lama 
 Simpan 
 (hari) 0 50 100 150 Total 

0 47,83 59,77 70,02 75,09 252,71 
14 46,07 61,39 69,53 74,63 251,62 
28 47,76 59,92 69,98 74,66 252,32 
42 46,76 61,56 70,31 76,46 255,09 

      
Total 188,42 242,63 279,83 300,85 1011,74 

 

 JK (vit C) = 252,712 +  … + 255,092  - FK 

       20 

   = 12795,49 – 12795,08 

   = 0,41 

 JK (LS) = 188,422 + … + 300,852 - FK 

            20 

 = 13159,54 – 12795,08 

 = 364,46  

 JK interaksi  = 365,86 – 0,41 – 364,46 

    = 0,99 
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Lampiran 3. Lanjutan 

 

Tabel analisis ragam 
SK Db JK KT F hitung F 5 % F 1% 
Vitamin C 3 0,41 0,14 0,26 3,88 6,93 
Lama Simpan 3 364,46 121,48 209,42** 3,88 6,93 
Interaksi 9 0,99 0,11 0,19 4,75 9,33 
Galat 64 37,12 0,58    
Total 79 402,98     

 
Keterangan : 
** : Perlakuan lama simpan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kadar air bungkil kacang tanah. 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s pengaruh lama simpan terhadap kadar air 
bungkil kacang tanah 
 
SE = √KTG/r  db Galat = 64 
 = √0,58/20 
 = 0,17 
 

Jarak  JNT 1 % JND 
2 3,755 0,639477 
3 3,914 0,666554 
4 4,017 0,684095 

 
Lama simpan 

(hari) 
Kadar air 

(%) 
Notasi 

0 9,42 a 
14 12,13 b 
28 13,99 c 
42 15,04s d 

Notasi a, b, c, d pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kadar air. 
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Lampiran 4. Prosedur analisa bilangan peroksida 

a. Cara pembuatan reagensia  

1. Benzen (E. Merck, Darmstat) : Metanol (70 : 30 v / v) 

2. Larutan Ferroklorida 

• Ditimbang 0,4 g BaCl. 2H2O (E. Merck, Darmstat) dilarutkan dalam 

50 ml aquades  

• Ditimbang 0,5 g FeSO4. 5H2O, kemudian dilarutkan kedalam 50 ml 

aquades 

• Larutan BaCl dimasukkan ke dalam larutan FeSO4 sambil diaduk 

pelan-pelan, kemudian dibiarkan sampai terjadi endapan  

• Campurkan larutan (Larutan BaCl dan FeSO4) disaring menggunakan 

kertas Whatman #42, kemudian supernatan ditampung dalam botol 

berwarna  

• Larutan Ferroklorida stabil dalam waktu 1 minggu 

3. Larutan AmoniumTiosianat  

Ditimbang 30 g Amonium Tiosianat (E. Merck, Darmstat), kemudian 

diencerkan dengan aquades sampai volume 100 ml  

b. Cara penentuan bilangan peroksida 

1. Ditimbang 1 tetes minyak didalam tabung reaksi tertutup ulir  

2. Ditambah 10 ml pelarut Benzen – Metanol 

3. Ditambah 1 tetes Amonium Tiosianat 

4. Ditambah 1 tetes Ferroklorida  
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Lampiran 4. Lanjutan 

5. Tabung reaksi ditutup, kemudian dikocok dalam waterbath 50 °C selama 

2 menit  

6. Didinginkan pada suhu ± 25 °C  

7. Terbentuknya warna merah diukur dengan Spektrofotometer pada panjang 

gelombang 514 nm 

8. Dibuat blanko, kemudian diukur seperti pada pengukuran sampel 

Bilangan peroksida =      A X B      

                                       C X 55,84  

Keterangan 
A = Mikrogram Fe per 10 ml 
B = Volume larutan mula-mula 
C = Berat sampel  
55,84 = Faktor koreksi 
 

c. Pembuatan stok larutan standart ion Ferri  

1. 0,25 g Ferriklorida dilarutkan kedalam 25 ml 10 N HCl  

2. Ditambah 2 ml Hidrogen Peroksida  

3. Larutan dididihkan  

4. Larutan diencerkan menjadi 250 ml 10 N HCl 

d. Cara pembuatan kurva standart 

o 0,5 ml stok larutan standart diencerkan sampai 100 ml dengan larutan 

Benzen – Metanol, larutan ini merupakan larutan standart 

o Diambil larutan standart masing-masing 0,5 ml ; 1,0 ml ; 2,0 ml ; 3,0 ml ; 

4,0 ml ; 5,0 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi berulir 
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Lampiran 4. Lanjutan 

o Masing-masing larutan standart ditambah 10 ml larutan Benzen –Metanol 

ditambah 1 tetes Amonium Tiosianat dan 1 tetes Ferroklorida pada setiap 

tabung reaksi, kemudian dikocok dalam waterbath 50 °C selama 2 menit 

o Larutan dibiarkan  pada suhu ± 25 °C 

o Perkembangan warna merah diukur dengan Spektrofotometer pada 

panjang gelombang 514 nm 

o Dibuat kurva standart dimana absisnya mikrogram Fe per 10 ml larutan 

dan ordinatnya nilai absorbansinya. 
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Lampiran 5. Prosedur analisa kadar asam lemak bebas 

o Bahan harus diaduk merata dan berada dalam keadaan cair pada waktu 

diambil contohnya. Timbang sebanyak 28,2 + 0,2 g contoh pada erlenmeyer. 

Tambahkan 50 ml alkohol netral yang panas dan 2 ml indicator phenolphtalen 

(PP). 

o Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N yang telah distandartlisir sampai warna 

merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 menit  

o Persen asam lemak bebas dinyatakan sebagai oleat pada kebanyakan minyak 

dan lemak. Untuk minyak kelapa dan minyak inti sawit dinyatakan sebagai 

palmitat. 

o Asam lemak bebas dinyatakan sebagai  % FFA atau sebagai angka asam 

% FFA =  cc NaOH X N NaOH X 28,2  
                            berat sampel 
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Lampiran 6. Prosedur analisa kadar air 

○   Cawan timbang dimasukkan ke dalam 105° C selama 1 jam 

○ Cawan timbang diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator selama 1                             

jam, kemudian ditimbang (beratnya A gram) 

○  Sampel sebanyak ± 2 gram ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan 

timbang (beratnya B gram) 

 ○  Cawan berisi sampel dikeringkan ke dalam oven 100 – 105° C selama 4 jam  

    ○ Diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam, kemudian 

ditimbang (beratnya  C gram) 

   Kadar Air   =   B - C   x 100 %         atau   
      B – A 

 Kadar Air   =  Berat yang hilang   x  100 %  
         Berat sampel 
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