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Abstrak 
 

 Minyak goreng yang dipergunakan secara berulang-ulang pada suhu tinggi 

(160-180°C) dan adanya kontak dengan udara menyebabkan terjadinya kerusakan dan 

peningkatan angka peroksida. Angka peroksida pada minyak goreng yang dipergunakan 

berulang dapat diturunkan dengan penambahan antioksidan. Salah satu antioksidan 

alami yang dapat dipergunakan adalah Lidah Buaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perendaman irisan gel lidah buaya dengan variasi kadar dalam 

minyak goreng penggunaan  berulang terhadap penurunan angka peroksida.  

Metode penelitian ini adalah dengan merendam irisan gel lidah buaya dalam 

minyak goreng penggunaan berulang dengan variasi konsentrasi 10, 20, 30, 40 dan 50%  

selama 12 jam, kemudian diperiksa angka peroksidanya. Data yang didapat selanjutnya 

dianalisis menggunakan uji anova dan uji regresi korelasi.  

Hasil uji anova diperoleh nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan 

signifikansi lebih kecil dari α (0,00 < 0,05) yang berarti terdapat pengaruh pada 

perendaman gel lidah buaya dalam minyak goreng penggunaan berulang terhadap 

penurunan angka peroksida, pada uji multiple comparision menunjukkan bahwa pada 

konsentrasi 50 % menurunkan angka peroksida paling banyak dibandingkan dengan 

konsentrasi yang lain.  Uji regresi kolerasi menunjukan terdapat hubungan yang sangat 

kuat antara variasi konsentrasi perendaman dengan penurunan angka peroksida pada 

minyak goreng penggunaan berulang. 

 

 Kata kunci : minyak goreng angka peroksida, irisan gel lidah buaya. 
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PENDAHULUAN 

 Minyak jelantah adalah minyak 

goreng yang dipanaskan atau digunakan 

berulang kali dan mengalami perubahan 

baik secara fisik atau kimia yakni dengan 

adanya perubahan warna dari bening 

menjadi berwarna gelap dan berbau tengik, 

serta secara kimiawi mengalami perubahan 

reaksi hidrolis, oksidasi termal dan 

polimerasi termal (Suara Komunitas,2009) 

Penggunaan minyak goreng secara 

berulang-ulang pada suhu tinggi (160-

180°C) disertai adanya kontak dengan 

udara dan air pada proses penggorengan 

akan mengakibatkan terjadinya reaksi 

degradasi yang komplek dalam minyak 

(Yustinah, 2009). Apabila minyak 

bersentuhan dengan udara untuk jangka 

waktu yang lama akan terjadi perubahan 

yang dinamakan proses ketengikan. 

Oksigen akan terikat pada ikatan rangkap 

dan membentuk peroksida aktif. Senyawa 

ini sangat reaktif, mudah menguap, 

menimbulkan bau tengik pada minyak dan 

potensial bersifat toksik (Almatsier, 2009).  

Oksigen (walaupun dalam jumlah 

kecil) dapat mengoksidasi makanan, 

terutama asam lemak tak jenuh sehingga 

menimbulkan rasa tengik (warna dan rasa 

berubah). Hasil oksidasi tidak hanya 

mengakibatkan rasa dan bau yang tidak 

enak, tetapi dapat pula menurunkan nilai 

gizi karena kerusakan vitamin dan asam-

asam lemak esensial dalam lemak. Minyak 

yang sangat tengik dapat dihambat salah 

satunya dengan penambahan antioksidan 

seperti vitamin E, Vitamin C, polifenol, dan 

hidroquinon (Yazid, 2006). 

Antioksidan adalah substansi yang 

diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal 

bebas dan mencegah kerusakan yang 

ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel 

normal, protein, dan lemak. Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas dengan 

melengkapi kekurangan elektron yang 

dimiliki radikal bebas , dan menghambat 

terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas yang dapat menimbulkan 

stres oksidatif ( Anonim, 2007). 

Antioksidan alami banyak terdapat dalam 

sayuran seperti brokoli, kubis, lobak, dll. 

juga terdapat pada buah seperti anggur, 

alpukat, jeruk, kiwi, semangka, dll. 

Antioksidan juga terdapat dalam tanaman 

lainnya seperti teh, ubi jalar, kedelai, 

kentang, labu kuning, pete cina, dan lidah 

buaya (Barus, 2009). Lidah buaya 

mempunyai kandungan zat gizi cukup 

lengkap, yaitu vitamin A, C, E, coline, 

inositol, dan asam folat. Kandungan 

mineralnya antara lain terdiri dari kalsium, 

magnesium, sodium, zinc(Furnawanthi, 

2002). Beberapa unsur vitamin dan mineral 

tersebut dapat berfungsi sebagai pembentuk 
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antioksidan alami seperti vitamin C, 

vitamin E, vitamin A, magnesium dan zinc 

(Anonim, 2009). Gel lidah buaya adalah 

bagian berlendir yang diperoleh dengan 

cara menyayat bagian dalam daun setelah 

eksudatnya dikeluarkan (Furnawanthi, 

2002). Gel sangat mudah rusak karena 

mengandung bahan aktif dan enzim yang 

sangat sensitive terhadap suhu, udara dan 

cahaya, serta bersifat mendinginkan. Sifat 

gel lidah buaya sangat mudah teroksidasi 

karena adanya enzim oksidase. Akibatnya, 

kontak bahan denganudara (oksigen) akan 

mempercepat proses oksidasi, sehingga gel 

akan berubah menjadi kuning hingga coklat 

(browning) (Yohanes, 2005).  

 

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN  

 Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Kimia analisis makanan dan 

minuman Akademi Analis Farmasi dan 

Makanan Al-Islam Yogyakarta pada bulan 

Agustus 2014. 

 

PROSEDUR PENELITIAN  

1. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah minyak goreng 

bermerk dan tidak bermerk yang 

diperoleh dari sisa penggorengan 

berulang yang digunakan untuk 

menggoreng di kantin AKAFARMA 

AL-ISLAM Yogyakarta dengan 

perlakuan khusus dan lidah buaya yang 

diperoleh dari dusun Cepor, 

Sendangtirto, Berbah, Sleman.  

2. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Neraca Listrik, Gelas Ukur, 

Gelas kimia, Pipet Volume, Pipet Ukur, 

Pipet Pasteur, Kalium Iodida Jenuh, 

Amylum 1%, Natrium Thiosulfat 0,1 N, 

KIO3 0,1 N,  Aquadest), Labu Elemeyer 

Tutup Asahi, Buret dan Statif, serta 

Reagen  ( Pelarut Asam Asetat Glasial 

dan Kloroform (3:2).  

3. Pelaksanaan Penelitian  

a. Persiapan Sampel 

 1). Lidah Buaya yang akan digunakan 

untuk penelitian dibersihkan dari 

kotoran, kulit  dikupas dan daging 

diiris tipis-tipis. 

   2).  Minyak Goreng  

Menyiapkan minyak goreng bermerk 

dan tidak bermerk penggunaan 

berulang sebanyak 3 kali,  Sebelum 

minyak goreng digunakan 

menggoreng diperiksa dahulu angka 

peroksidanya, Setelah diperiksa, 

minyak goreng tersebut ditambahkan  

irisan gel  lidah buaya dengan 

konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 %, 

dan direndam selama 12 jam agar 

kandungan antioksidan yang terdapat 

pada lidah buaya dapat mengikat 

oksigen yang terdapat pada minyak 

goreng, Setelah mendapat perlakuan 

seperti diatas selanjutnya angka 
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peroksida diperiksa kembali.  

Metode Pengujian Angka Peroksida 

1). Ditimbang 2 gram minyak goreng 

penggunaan berulang dimasukkan dalam 

erlenmeyer. 2). Tambahkan campuran asam 

asetat glasial : kloroform ( 3 : 2 ) sebanyak 

30 ml. 3). Tambahkan 0,5 ml KI jenuh, 

tutup rapat-rapat kocok hati-hati, diamkan 

30 menit di tempat gelap. 4). D Tambahkan 

30 ml aquadest, campur. 5). Dititrasi 

dengan larutan natrium thiosulfat 0,1 N 

dengan indikator amilum 1% sampai tidak 

berwarna. 6). Dibuat blanko seperti pada 

pemeriksaan tanpa sampel. 7). Rumus 

perhitungan angka peroksida: Angka 

Peroksida = (A-B) x N x 8 x 100 / Gram 

(Ketaren, 2008). 

 

ANALISA DATA  

Analisa data yang dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16,0 for 

windows dengan uji statistika regresi 

korelasi dan anova dengan tingkat 

signifikasinya 5%, dengan hipotesa sebagai 

berikut: Ho = Tidak ada pengaruh berbagai 

konsentrasi perendaman irisan gel lidah 

buaya dalam minyak goreng penggunaan 

berulang terhadap penurunan angka 

peroksida. Ha = Ada pengaruh berbagai 

konsentrasi perendaman irisan gel lidah 

buaya dalam minyak goreng penggunaan 

berulang terhadap penurunan angka 

peroksida. Hasil uji korelasi Pearson 

Product Moment diinterprestasikan sesuai 

dengan ketentuan Sugiyono (2005), seperti 

pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 : Pedoman untuk Memberikan 

Interprestasi Terhadap 

Koefisien Korelasi.(Sugiyono, 

2005) 

 
Interval Koefisien 

 

Tingkat Hubungan 

 

0,00-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dapat dilihat pada 

tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2: Data Pemeriksaan Angka 

Peroksida pada Minyak 

Penggorengan Berulang    

Bermerek dan tidak Bermerk. 
No Konsentrasi 

(%) 

Perlakuan  

 

Angka 

Peroksida 
Minyak 

Goreng 
Penggunaan  

Berulang 

Bermerek 
(mg/100g)  

 

Angka 

Peroksida 
Minyak Goreng 

Penggunaan  
Berulang Tidak 

Bermerk 

(mg/100g)  
 

1 0 1 

2 

3 

168,785 

168,785 

168,785 

176,635 

176,635 

176,635 

Σ 168,785 176,635 

2 10 1 

2 

3 

64,564 

66,862 

66,764 

81,342 

80,194 

80,635 

Σ 66,063 80,723 

3 20 1 

2 

3 

51,923 

54,768 

52,557 

65,524 

64,672 

64,986 

Σ 53,082 65,060 

4 30 1 

2 

3 

31,837 

30,786 

32,010 

52,191 

50,856 

50,615 

Σ 31,544 51,220 

5 40 1 

2 

3 

20,783 

18,665 

17,793 

33,982 

34,557 

35,010 

Σ 19,080 34,516 



   

  5
   
  

 

Data tersebut diatas menunjukkan 

angka peroksida pada minyak goreng 

penggunaan berulang sebelum dan sesudah 

perendaman irisan gel lidah buaya selama 

12 jam, terjadi penurunan angka peroksida 

pada sampel minyak goreng penggunaan 

berulang bermerek dan tidak bermerk. 

Minyak goreng penggunaan berulang 

bermerek sebelum perendaman memiliki 

angka peroksida sebesar 168,785 mg/100g 

dan setelah perendaman irisan gel lidah 

buaya mengalami penurunan paling tinggi 

pada konsentrasi 40% dengan angka 

peroksida sebesar 19,080 mg/100g, 

sedangkan angka peroksida pada minyak 

penggorengan berulang tidak bermerk 

sebelum perendaman memiliki angka 

peroksida 176,635 mg/100g dan setelah 

perendaman irisan gel lidah buaya 

mengalami penurunan yang paling tinggi 

pada konsentrasi 40% dengan angka 

peroksida sebesar 34,516 mg/100g. 

 

1. Pengaruh Perendaman  Irisan Gel 

Lidah Buaya pada Minyak Goreng 

Penggunaan Berulang Bermerek  

Uji homogenitas diperlukan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh 

homogen atau tidak, yang dapat dilihat 

pada tabel 3. 

 

 

    Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Data 

Hasil Pemeriksaan Angka 

Peroksida pada  Minyak  

Goreng  Penggunaan 

Berulang Bermerek. 

 

Levence 

Statistic 

df1 df2 Sig 

3,210 5 12 ,045 

 

 Dari hasil didapatkan nilai 

signifikasi = 0.045, ini adalah untuk 

menguji homogenitas varian, diketahui sig 

< 0.05 artinya varian dalam kelompok tidak 

homogen. 

Analisa statistik uji anova untuk 

mengetahui adakah pengaruh berbagai 

konsentrasi perendaman irisan gel lidah 

buaya dalam minyak goreng penggunaan 

berulang terhadap penurunan angka 

peroksida yang hasil ujinya dapat dilihat 

pada tabel 4. 

   Tabel 4. Hasil Uji Anova Data 

Pemeriksaan Angka 

Peroksida pada Minyak                               

Goreng Penggunaan  

Berulang Bermerek 

 
 Sum of 

Squares 

 

df Mean 

Square 

 

F Sig. 

Between 
Groups  

Within 

Groups  
Total 

47850,2
47  

67,209  

47917,4
56  

5 
1

2 

1
7 

9570,04
9  

5,601  

 

1708,720  
 

,000 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa 

harga F hitung sebesar 1708,720 dengan 

signifikansi 0,000. Harga F hitung 

kemudian dibandingkan dengan F tabel 

dengan df pembilang 5 dan df penyebut 17 
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untuk tingkat signifikan 0,05, dari tabel 

distribusi F diperoleh harga F tabel sebesar 

2,81. Harga F hitung ternyata lebih besar 

dari F tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, jadi terdapat pengaruh berbagai 

variasi konsentrasi perendaman irisan gel 

lidah buaya (Aloe barbadensis Miller) 

dalam minyak goreng penggunaan berulang 

terhadap penurunan angka peroksida.  

 Uji regresi korelasi untuk melihat 

seberapa besar hubungan variasi 

konsentrasi perendaman irisan gel lidah 

buaya dengan angka peroksida pada 

minyak goreng penggunaan berulang 

bermerek, dan hasil ujinya dapat dilihat 

pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Korelasi Data 

Pemeriksaan Angka Peroksida 

pada Minyak Goreng 

Penggunaan Berulang 

Bermerek 

 

Mod

el 

R R 

Squa

re 

Adjust

ed 

R 

Squar

e 

 

Std. 

Error 

of the 

Estima

te 

 

1 ,888(

a) 

,789 ,736 29,0356

50 

 

Pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa besarnya korelasi antar kosentrasi 

perendaman dengan penurunan angka 

peroksida adalah r = 0,888. dimana nilai R 

sebesar 0,888 masuk kedalam interval 

koefisien 0,80 - 1,000 berarti konsetrasi 

perendaman irisan gel lidah buaya dengan 

penurunan angka peroksida memiliki 

hubungan yang sangat kuat, untuk melihat 

seberapa besar sumbangan konsentrasi 

perendaman irisan gel lidah buaya terhadap 

penurunan angka peroksida pada minyak 

goreng penggunaan berulang bermerek dapat 

dilihat pada R Square, dimana R square pada 

tabel 5 adalah 0,789 x 100% adalah 78,9% 

yang artinya konsentrasi perendaman irisan 

gel lidah buaya menyumbang 78,9% untuk 

menurunkan angka peroksida pada minyak 

goreng penggunaan berulang bermerek. 

 

2. Pengaruh Perendaman Gel Lidah 

Buaya pada Minyak Goreng 

Penggunaan  Berulang tidak 

bermerk. 

 

    Uji homogenitas  dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Data 

Hasil Pemeriksaan Angka 

Peroksida pada Minyak  

Goreng Penggunaan Berulang 

Tidak Bermerk. 
Levence 

Statistic 

df1 df2 Sig 

3,180 5 12 ,047 

 

Berdasarkan data dari tabel diatas 

didapatkan nilai signifikasi = 0.047, ini 

adalah untuk menguji homogenitas varians, 

diketahui sig < 0.05 artinya varian dalam 

kelompok tidak homogen. Selanjutnya uji 

anova dilakukan untuk mengetahui adakah 

pengaruh berbagai variasi konsentrasi 

perendaman irisan gel lidah buaya dalam 

minyak goreng penggunaan  berulang 
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terhadap penurunan angka peroksida, dan 

hasil ujinya dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Uji Anova Data 

Pemeriksaan Angka 

Peroksida pada Minyak                        

Goreng Penggunaan  

Berulang Tidak Bermerk. 

 
 Sum of 

Squares 

 

df Mean 

Square 

 

F Sig. 

Between 
Groups  

Within 

Groups  
Total 

47954,159  
63,108  

48017,267  

  

5 
12 

17 

9590,832   
5,259  

 

1823,699  
 

,000 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa harga 

F hitung sebesar 1823,699 dengan 

signifikansi 0,000. Harga F hitung kemudian 

dibandingkan dengan F tabel dengan df 

pembilang 5 dan df penyebut 17 untuk tingkat 

signifikan 0,05, dari tabel distribusi F 

diperoleh harga F tabel sebesar 2,81. Harga F 

hitung ternyata lebih besar dari F tabel, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, jadi terdapat 

pengaruh berbagai variasi konsentrasi 

perendaman irisan gel lidah buaya dalam 

minyak goreng penggunaan berulang 

terhadap penurunan angka peroksidanya, 

selanjutnya dilakukan uji regresi korelasi 

untuk melihat seberapa besar hubungan 

konsentrasi perendaman irisan gel lidah 

buaya dengan angka peroksida pada minyak 

goreng penggunaan berulang tidak bermerk, 

dan hasil ujinya dapat dilihat pada tabel 8. 

 

 

 

 

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Korelasi Data 

Pemeriksaan Angka Peroksida 

pada Minyak    Goreng 

Penggunaan Berulang Tidak 

Bermerk. 
Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

 

Std. Error 

of the 

Estimate 

 

1 ,906(a) ,820 ,775 26,814806 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa 

besarnya korelasi antar kosentrasi 

perendaman dengan penurunan angka 

peroksida adalah r = 0,906. Nilai R sebesar 

0,906 masuk kedalam interval koefisien 0,80 

- 1,000 berarti konsetrasi perendaman irisan 

gel lidah buaya dengan penurunan angka 

peroksida memiliki hubungan yang sangat 

kuat, untuk melihat seberapa besar 

sumbangan konsentrasi perendaman irisan 

gel lidah buaya terhadap penurunan angka 

peroksida pada minyak goreng penggunaan 

berulang dapat dilihat pada R square, dimana 

R square pada tabel 8 adalah 0,820 x 100% 

adalah 82% yang artinya konsentrasi 

perendaman irisan gel lidah buaya 

menyumbang 82% untuk menurunkan angka 

peroksida pada minyak goreng penggunaan 

berulang tidak bermerk. 

 

PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh berbagai variasi 

konsentrasi perendaman irisan gel lidah 

buaya (Aloe barbadensis Miller) dalam 

minyak goreng bermerk dan tidak bermerk 

yang digunakan berulang terhadap 

penurunan angka peroksidanya.  
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Sampel pada penelitian ini adalah 

minyak goreng  bermerek dan tidak 

bermerk yang telah digunakan untuk 

menggoreng sebanyak 3 kali menggoreng. 

Penelitian ini menggunakan irisan gel lidah 

buaya untuk menurunkan angka peroksida, 

hal ini dikarenakan lidah buaya 

mengandung vitamin diantaranya vitamin 

A, C, E dan mineral diantaranya 

magnesium dan zinc yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Irisan gel lidah buaya 

direndam dalam sampel minyak goreng 

penggunaan berulang dengan konsentrasi 

10, 20, 30 dan 40%. Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi penurunan angka 

peroksida pada minyak goreng penggunaan 

berulang, hal ini dapat dilihat pada minyak 

goreng penggunaan berulang bermerek dan 

tidak bermerk dengan penurunan angka 

peroksida yang dimulai dari konsentrasi 10, 

20, 30, dan 40 %. Sampel minyak goreng 

penggunaan  berulang bermerek pada 

konsentrasi 0% memiliki angka peroksida 

tertinggi yaitu 165,478 mg/100g, setelah 

perendaman dengan gel lidah buaya pada 

konsentrasi 10% turun menjadi 68,536 

mg/100g, dilanjutkan dengan perendaman 

gel lidah buaya dengan konsentrasi 20% 

angka peroksida turun menjadi 53, 887 

mg/100g. Perendaman dengan konsentrasi 

30% didapatkan angka peroksida turun 

mencapai 33,544 mg/100g, pada 

perendaman dengan konsentrasi 40% angka 

peroksida turun menjadi 18,928 mg/100g. 

Sampel minyak goreng penggunaan 

berulang tidak bermerk pada konsentrasi 

0% memiliki angka peroksida tertinggi 

yaitu 178, 939 mg/100g. Konsentrasi 10% 

angka peroksida mengalami penurunan 

menjadi 84,327 mg/100g, dilanjutkan pada 

konsentrasi 20% angka peroksida turun 

menjadi 68,555 mg/100g. Perendaman 

dengan konsentrasi 30% angka peroksida 

turun menjadi 53,887 mg/100g, dan pada 

konsentrasi 40% angka peroksida turun 

menjadi 36,476 mg/100g.  

Hasil uji anova penurunan angka 

peroksida pada minyak goreng penggunaan 

berulang bermerek menujukkan bahwa 

harga F hitung sebesar 9570,049, 

sedangkan dilihat pada F tabel sebesar 2,81. 

Harga F hitung lebih besar dari F tabel, Ho 

ditolak dan Ha diterima, jadi ada pengaruh 

berbagai konsentrasi perendaman  irisan gel 

lidah buaya (Aloe barbadensis Miller) 

dalam minyak goreng penggunaan berulang 

terhadap penurunan angka peroksida. Uji 

regresi korelasi menunjukkan adanya 

hubungan yang sangat kuat antara 

konsentrasi perendaman dengan penurunan 

angka peroksida pada minyak goreng 

penggunaan berulang bermerek, dan 

konsentrasi perendaman irisan gel lidah 

buaya menyumbang 78,9%,  untuk 

penurunan angka peroksida pada minyak 

goreng penggunaan berulang bermerek. Uji 
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multiple comparision menunjukkan bahwa 

pada konsentrasi 40% memberikan hasil 

penurunan angka peroksida yang paling 

tinggi. Uji anova penurunan angka 

peroksida pada minyak goreng penggunaan 

berulang tidak bermerk menunjukkan 

bahwa harga F hitung 9590, 832 , 

sedangkan dilihat pada F tabel sebesar 2,81. 

Harga F hitung lebih besar dari F tabel, Ho 

ditolak dan Ha diterima, jadi terdapat 

pengaruh berbagai variasi konsentrasi 

perendaman irisan gel lidah buaya (Aloe 

barbadensis Miller) dalam minyak goreng 

penggunaan berulang terhadap penurunan 

angka peroksida pada minyak goreng 

bekas. Uji regresi korelasi menunjukkan 

adanya hubungan yang sangat kuat antara 

variasi konsentrasi perendaman dengan 

penurunan angka peroksida pada minyak 

goreng penggunaan berulang tidak 

bermerk, dimana konsentrasi perendaman 

irisan gel lidah buaya menyumbang 82% 

untuk penurunan angka peroksida pada 

minyak goreng penggunaan berulang tidak 

bermerk. Uji multiple comparision 

menunjukkan bahwa pada konsentrasi 40% 

memberikan hasil penurunan angka 

peroksida yang paling tinggi. 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa,  Ada pengaruh berbagai konsentrasi 

perendaman gel lidah buaya dalam minyak 

penggorengan berulang terhadap 

penurunan angka peroksida dimana  angka 

peroksida pada minyak goreng penggunaan 

berulang bermerek sebelum perendaman 

gel lidah buaya adalah 165,478 mg/100g, 

dan angka peroksida pada minyak 

penggorengan berulang curah sebelum 

perendaman gel lidah buaya adalah 178,939 

mg/100g. Angka peroksida pada minyak 

goreng penggunaan berulang bermerek 

setelah perendaman irisan gel lidah buaya 

dengan konsentrasi 10, 20, 30, dan 40% 

adalah 165,478; 68,536; 53,887; 33,544; 

18,926 /100g dan angka peroksida pada 

minyak goreng penggunaan berulang curah 

setelah perendaman gel lidah buaya dengan 

konsentrasi 10, 20, 30 dan 40% adalah 

178,939; 84,327; 68,555; 53,887; 36,476  

mg/100g, sehingga Perendaman irisan gel 

lidah buaya menyumbang 78,9% untuk 

menurunkan angka peroksida pada minyak 

penggorengan berulang bermerek, dan 

perendaman gel lidah buaya menyumbang 

sebesar 82% untuk menurunkan angka 

peroksida pada minyak goreng penggunaan 

berulang. 
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