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ABSTRAK 

 

Penggunaan minyak goreng untuk mengolah makanan sudah tidak dapat lagi 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Penggunaan minyak goreng lebih disukai 

dibanding rebus, karena makanan akan berasa lebih gurih dan renyah. Hal ini 

disebabkan minyak goreng yang digunakan sebagai penghantar panas membuat 

gorengan memiliki cita rasa yang lebih gurih dan nikmat. Pakar kesehatan menyatakan 

bahwa penggunaan minyak goreng dengan pemanasan yang berulang kali yaitu lebih 

dari dua kali pada suhu tinggi diatas 160 ˚C sampai dengan 180˚C akan 

mengakibatkan gangguan kesehatan. Berdasarkan kondisi penggunaan minyak goreng 

di masyarakat saat ini, diperlukan pembuatan alat pengukur kualitas minyak goreng 

guna memastikan minyak goreng yang digunakan para pedagang tidak 

membahayakan konsumen. Oleh karena ini, dengan adanya prototipe ini diharapkan 

dapat membantu pengawasan terhadap minyak goreng di lapangan. 

Prototipe ini memanfaatkan laser dioda hijau sebagai sumber cahaya yang 

ditembakkan ke sampel. Sampel yang digunakan adalah sampel minyak goreng yang 

dicampur dengan reagent. Pencampuran tersebut menyebabkan sampel berubah warna 

menjadi kebiruan. Semakin besar bilangan peroksida, maka warna sampel menjadi 

semakin biru gelap. Cahaya yang tidak diabsorbsi akan ditransmisikan ke light 

dependent resistor. Data transmisi cahaya tersebut akan dimasukkan ke dalam arduino 

dalam bentuk tegangan, kemudian dikonversi menjadi bilangan peroksida dan 

hasilnya ditampilkan pada LCD 16x2. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, prototipe dapat digunakan untuk 

mengukur kadar peroksida dengan cukup baik pada rentang ukur 1,631 hingga 10,875 
mek O2/kg. Alat ukur ini memiliki akurasi yaitu 93,32%, presisi yaitu 90,31% dan 

kesalahan yaitu 6,68%. 
 

Kata Kunci : Warna, Peroksida, Laser Dioda Hijau, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara terbesar produsen kelapa sawit dunia. 

Kementerian Perindustrian mencatat, Indonesia berkontribusi sebesar 48% dari 

produksi Crude Palm Oil (CPO) dunia dan menguasai 52% pasar ekspor minyak 

sawit. (Kahfi, 2019). Pengolahan makanan yang banyak dilakukan adalah 

menggoreng dengan menggunakan minyak goreng. Penggunaan minyak goreng 

untuk mengolah makanan sudah tidak dapat lagi terpisahkan dari kehidupan 

manusia. (Weldy, 2010 dalam Syahrida, dkk. 2018). Penggunaan minyak goreng 

lebih disukai dibanding rebus, karena makanan akan berasa lebih gurih dan renyah. 

(Aminah, 2010 dalam Syahrida, dkk. 2018). Hal ini disebabkan minyak goreng 

yang digunakan sebagai penghantar panas membuat gorengan memiliki cita rasa 

yang lebih gurih dan nikmat. (Bangun, 2010 dalam Noriko, dkk. 2012). 

Konsumsi minyak goreng berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional – 

Badan Pusat Statistik (SUSENAS-BPS) di tingkat rumah tangga di Indonesia 

selama tahun 2002-2017 mengalamai peningkatan 4,88% per tahun. Konsumsi 

minyak goreng pada tahun 2018 sebesar 10,79 liter per kapita per tahun dan 

meningkat menjadi sebesar 11,09 liter per kapita per tahun pada tahun 2019. 

(Kementerian Pertanian, 2018). Total pasar minyak goreng di Indonesai pada tahun 

2018 mencapai 4,6 juta ton dan sekitar 73% yaitu sebesar 3,4 juta ton dijual dalam 

bentuk minyak goreng curah (Yuniartha, dkk. 2018). 

Disamping penggunaan minyak goreng yang tinggi tersebut juga harga minyak 

goreng yang terus melambung, sehingga masyarakat menggunakan minyak goreng 

secara berulang kali. Makanan yang dikonsumsi dengan minyak jelantah atau 

minyak goreng yang sudah berulang kali dipakai menimbulkan berbagai macam 

penyakit dalam tubuh. Bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dapat meningkatkan 

resiko kanker dan degeneratif. Minyak jelantah menjadi sumber bakteri dan radikal 

bebas, radikal bebas terserap ke dalam makanan yang digoreng dan masuk ke dalam 

tubuh manusia. Radikal bebas tersebut akan menyerang sel-sel dalam tubuh dan 
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menjadi karsinogen, yaitu penyebab kanker. Menurut penelitian para ahli di 

University of the Basque Country di Spanyol, minyak jelantah mengandung 

senyawa organik aldehid. Senyawa ini dapat memicu penyakit degeneratif kronis 

seperti penyakit jantung, Alzheimer, Parkinson. (Anindyaputri, dkk. 2017). Minyak 

goreng yang digunakan secara berulang-ulang berpotensi mengandung asam lemak 

trans yang beresiko memunculkan penyakit diabetes dan jantung koroner. (Asyari, 

2017). Setelah terserang penyakit jantung, maka akan dimungkinkan timbul 

permasalahan darah tegang dan kaku akan memicu penyakit stroke dan 

kelumpuhan. (Fenny, 2016). 

Hasil kajian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI Mataram) serta 

kajian dari pakar kesehatan menyatakan bahwa pemanasan minyak goreng yang 

berulang kali yaitu lebih dari dua kali pada suhu tinggi diatas 160 ˚C sampai dengan 

180˚C akan mengakibatkan minyak goreng menjadi tengik dan membentuk asam 

lemak trans yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. (Tangkudung, dkk. 

2013). Berdasarkan syarat mutu minyak goreng, dalam mengetahui kualitas minyak 

goreng ditentukan oleh beberapa kriteria uji, salah satunya adalah nilai bilangan 

peroksida. (Standar Nasional Indonesia 3741:2013). 

Berdasarkan kondisi penggunaan minyak goreng di masyarakat saat ini, 

diperlukan pembuatan alat pengukur kualitas minyak goreng guna memastikan 

minyak goreng yang digunakan para pedagang tidak membahayakan konsumen. 

Telah dibuat alat pengukuran kualitas minyak goreng sebelumnya, namun perlu 

dilakukan pengembangan alat. BPOM dalam kegiatan pengawasannya 

membutuhkan waktu, biaya serta tenaga yang besar, beberapa sampel dari para 

pedagang yang diambil sebagai sampel minyak goreng kemudian diuji ke 

laboratorium. Oleh karena itu, pada projek akhir ini dibuat prototipe portabel yaitu 

alat pengukur nilai bilangan peroksida pada minyak goreng. Diharapkan dengan 

adanya prototipe tersebut dapat membantu BPOM dalam melakukan kegiatan 

pengawasan di lapangan. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah : 
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a. Bagaimana mengembangkan alat pengukur kualitas minyak goreng yang 

lebih sederhana dan murah? 

b. Bagaimana membuat alat pengukur kualitas minyak goreng dari 

kandungan nilai bilangan peroksida pada minyak goreng? 

c. Bagaimana pembacaan sinar laser hijau dari prototipe alat pengukur 

kualitas minyak goreng dengan menggunakan sensor LDR yang 

diintegrasikan dengan mikrokontroler Arduino Uno? 

 
1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah projek akhir adalah sebagai berikut : 

a. Metode pengukuran bilangan peroksida yang digunakan adalah metode 

iodine dengan rentang ukur 1,63 -10,88 meq O2/kg. 

b. Jenis minyak goreng yang digunakan pada pengujian prototipe ini adalah 

minyak kelapa sawit. 

c. Jenis minyak goreng yang digunakan pada pengujian prototipe ini adalah 

minyak goreng baru yang belum mengalami perubahan warna. 

d. Jenis peroksida yang digunakan untuk mengondisikan sampel pada 

pengujian karakteristik alat ukur ini adalah hidrogen peroksida sesuai 

dengan metode iodine. 

Pengambilan sampel untuk pengujian kadar peroksida pada minyak goreng 

tidak diambil secara langsung dari pedagang di pinggir jalan, namun dengan 

cara memanaskan minyak goreng dalam suhu tinggi sekurang-kurangnya pada 

suhu 160˚C secara berulang-ulang. 

 
1.4. Tujuan 

Tujuan dari projek akhir ini adalah untuk membuat prototipe alat ukur kadar 

peroksida pada minyak goreng berdasarkan kandungan nilai bilangan peroksida 

menggunakan sensor LDR. 
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1.5. Metodologi Penulisan 

Metodologi penulisan yang digunakan dalam menyusun projek akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi literatur. 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber referensi baik 

dari buku, jurnal penelitian, internet dan hasil observasi di lapangan yang 

mendukung pembuatan prototipe pada projek akhir ini. 

2. Perancangan alat. 

Perancangan dilakukan dengan membuat desain prototipe berdasarkan 

pertimbangan sensor yang digunakan, prinsip kerja yang akan diterapkan, dan 

komponen-komponen yang akan terpasang pada prototipe. Gambar desain 

prototipe dibuat dalam bentuk gambar teknik. 

3. Pengujian laser dan sensor. 

Pengujian laser dan sensor dilakukan sebelum terpasang secara tetap. Hal ini 

dilakukan terlebih dulu untuk mengkalibrasi laser dan sensor yang akan 

digunakan. 

4. Pembuatan alat pengondisian sampel. 

Pembuatan alat pengondisian sampel berdasarkan rancangan yang diinginkan. 

Pembuatan alat pengondisian meliputi alat pemanasan minyak goreng hingga 

waktu dan suhu tertentu, pendingan sampel, dan pengadukan sampel. 

5. Pembuatan alat ukur kualitas minyak goreng. 

Pembuatan alat ukur kualitas minyak goreng berdasarkan rancangan yang 

diinginkan. Pembuatan alat ukur meliputi kegiatan pemasangan komponen 

penyusunan dan packaging. 

6. Pengujian alat. 

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe yang dibuat dapat 

bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. 

7. Pengambilan data. 

Pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan data-data karakteristik 

prototipe yang telah dibuat. 
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8. Analisis data dan penulisan laporan. 

Analisis dan penulisan laporan dilakukan untuk membuat kesimpulan akhir 

untuk menjawab tujuan dari pengerjaan projek akhir ini. 

 
1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini disusun dalam lima bab. Adapun 

pembahasan masing-masing bab sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan 

Bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan projek akhir, 

batasan masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II Landasan Teori 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai minyak goreng, bilangan peroksida, 

spektrum cahaya tampak, Hukum Lambert-Beer, laser dioda hijau, Light Dependent 

Resistor, Relay, termokopel, pemanas, kontroler temperatur dan mikrokontroler 

Arduino Uno. 

c. Bab III Perancangan Prototipe Alat Ukur Kadar Peroksida pada Minyak Goreng 

Bagian ini berisi tentang desain alat, komponen - komponen yang digunakan, 

prinsip kerja setiap komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil pembuatan alat ukur, prosedur pengujian alat ukur, pengujian 

karakteristik alat ukur, pengujian kadar peroksida pada minyak goreng, dan analisis 

hasil pengujian. 

e. Bab V Penutup 

Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran untuk penilian selanjutnya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 MINYAK GORENG 

 
Minyak merupakan campuran dari ester asam lemak dengan gliserol. Jenis- 

jenis minyak yang umumnya dipakai untuk menggoreng yaitu minyak sawit, minyak 

kelapa, miyak kacang tanah, minyak wijen dan sebagainya. Produksi komponen- 

komponen di dalam minyak selama penggorengan ditransfer dari bahan makanan yang 

digoreng, beberapa dari komponen tersebut dapat menurunkan daya terima konsumen 

dan memberikan efek yang merugikan kesehatan. Salah satu fenomena yang dihadapi 

dalam proses penggorengan adalah menurunnya kualitas minyak goreng setelah 

digunakan secara berulang-ulang pada suhu yang relatif tinggi. Paparan oksigen dan 

suhu tinggi pada minyak goreng akan memicu terjadinya reaksi okidasi. Parameter 

kualitas minyak goreng di Indonesia telah diatur di dalam SNI 3741:2013 untuk 

minyak goreng selain minyak goreng sawit dan SNI 7709:2012 untuk minyak goreng 

sawit. Di dalam SNI 3741:2013 dan SNI 7709:2012 salah satu parameter kualitas 

minyak goreng adalah bilangan peroksida, dimana minyak goreng memiliki kualitas 

yang baik apabila nilai dari bilangan peroksida tidak lebih dari 10 mek O2/kg. 

Menurut seorang pakar gizi dan keamanan pangan, minyak goreng hanya 

boleh digunakan sebanyak tiga kali pemakaian. Apabila digunakan berkali-kali, 

minyak goreng akan menghasilkan racun yang berbahaya bagi tubuh. Pemanasan 

minyak goreng dengan suhu tinggi dan digunakan secara berulang akan 

mengakibatkan minyak mengalami kerusakan karena adanya oksidasi yang mampu 

menghasilkan senyawa aldehida, keton, serta senyawa aromatis yang mempunyai bau 

tengik. Selain itu mengakibatkan polimerasi asam lemak tidak jenuh sehingga 

komposisi medium minyak berubah. Penggunaan minyak yang berulang-ulang dengan 

pemanasan tinggi beserta kontak oksigen akan mengakibatkan minyak mengalami 

kenaikan asam lemak bebas. Peningkatan asam lemak bebas dalam tubuh akan 

mengakibatkan peningkatan sistem peradangan yang berdampak pada gagal jantung 

dan kematian mendadak. 
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2.2 BILANGAN PEROKSIDA 

 
Bilangan peroksida merupakan cara untuk mengetahui tingkat kerusakan 

minyak. Peroksida adalah senyawa organik yang tidak stabil yang terbentuk dari 

trigliserida. Bilangan peroksida adalah metode untuk menetukan tingkat oksidasi 

minyak dan mengukur pembentukan hidroperoksida dalam miliekuivalen oksigen 

aktif per kilogram sampel. Perubahan nilai peroksida terhadap waktu menunjukkan 

tahap induksi, dimana terjadinya peningkatan bilangan peroksida, dan penurunan 

sebagai hasil oksidasi lipid. Hidroperoksida rusak pada tingkat yang lebih cepat 

daripada pembentukannya. 

Senyawa peroksida tidak stabil dalam kondisi menggoreng, peningkatan 

bilangan peroksida selama penggorengan akan diikuti oleh penurunan dengan lebih 

menggoreng karena hidroperoksida cenderung terurai pada 180°C untuk membentuk 

produk oksidasi sekunder. Peningkatan keseluruhan nilai peroksida terjadi khususnya 

selama masa tenang, dimana minyak goreng terkena udara pada suhu tinggi. Secara 

umum, reaksi pembentukan peroksida dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.2.1 Pembentukan Peroksida. Sumber : Taufiq, 2015 

 

 
2.3 SPEKTRUM CAHAYA TAMPAK 

 
Spektrum cahaya tampak merupakan suatu bagian yang terkecil dari spektrum 

gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang cahaya tampak terpanjang adalah 

700 nm yang menimbulkan warna merah, sedangkan yang paling pendek yaitu 400 

nm yang memberikan kesan warna ungu atau violet. Di luar rentang 400 nm hingga 

700 nm, mata manusia tidak mampu melihat karena keterbatasan syaraf-syaraf neuron 

pada retina manusia. Ada beberapa sifat cahaya meliputi: 



8  

1. Cahaya Merambat 

Cahaya adalah partikel sekaligus gelombang yang merambat dangan 

kecepatan yang konstan yaitu sekitar 300juta meter/detik. Cahaya 

merupakan penghantar informasi paling cepat. 

2. Cahaya Dapat Dipantulkan 

Cahaya dapat dipantulkan berdasarkan bentuk dari permukaan benda yang 

bertemu dengan cahaya, terdapat dua interaksi yang berbeda. Ketika 

cahaya bertemu dengan permukaan benda yang rata maka cahaya akan 

dipantulkan secara teratur. Sedangkan bila cahaya bertemu dengan 

permukaan benda yang bergelombang maka cahaya akan dipantulkan 

secara baur. 

3. Cahaya Dapat Dibiaskan 

Cahaya merupakan gelombang yang dapat merambat atau menjalar melalui 

suatu medium. Ketika cahaya tersebut merambat melalui dua benda yang 

memiliki kepadatan berbeda, maka akan terjadi peristiwa pembiasan atau 

pembelokan cahaya. 

4. Absorbsi 
 

 

Gambar 2.3.1 Spektrum Gelombang Elektromagnetik. Sumber : Husaini, 2019 
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2.4 HUKUM LAMBERT-BEER 

 
Hukum Lambert- Beer adalah hubungan linier antara absorbansi dan 

konsentrasi suatu spesies yang menyerap cahaya. Cahaya yang masuk dengan 

intensitas tertentu (I0) akan berkurang intensitasnya ketika melewati larutan. 

Berkurangnya intensitas cahaya dikarenakan adanya serapan oleh larutan yang 

dilewati. Intensitas cahaya setelah melewati larutan (It) disebut dengan transmitan. 

Sedangkan cahaya yang diserap adalah absorbansi (A). Cahaya yang hamburkan 

diukur sebagai transmitansi (T), dinyatakan dengan hukum lambert-beer atau Hukum 

Beer, berbunyi: “jumlah radiasi cahaya tampak (ultraviolet, inframerah dan 

sebagainya) yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu 

fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan”. 

Di dalam Hukum Lambert-Beer disebutkan bahwa nilai absorpsi berbanding 

lurus dengan konsentrasi larutan. Hukum Lambert-Beer dirumuskan dengan 

Persamaan 2.4.1. 

A = ε . l . C ........................................................................................ (2.4.1) 

Keterangan : A = nilai absorpsi 

ᵋ = absorptivitas molar (L/ g cm) 

l = panjang dari jalur cahaya (cm) 

C = konsentrasi bahan dalam larutan 

Absorbansi cahaya oleh larutan mengikuti Hukum Lambert-Beer yaitu 

A = log (I0/It) = ε . l . C.....................................................................(2.4.2) 
 

 

 

 

 
Gambar 2.4.1 Ilustrasi Hukum Lambert-Beer 



10  

Cahaya yang tidak diserap oleh atom-atom di dalam medium akan diteruskan 

keluar medium atau lebih dikenal dengan transmisi. Transmisi dapat didefinisikan 

sebagai rasio jumlah cahaya yang ditansmisikan terhadap jumlah cahaya awal yang 

jatuh pada permukaan uji. Nilai transmisi dituliskan pada Persamaan 2.4.3. 

 

Nilai transmisi = 𝑃 
𝑃𝑜 

= 
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 ........................................... 

(2.4.3)
 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 
 

Secara eksperimen hukum Lambert-beer akan terpenuhi apabila peralatan yang 

digunakan memenuhi kriteria-kriteria berikut: 

a. Cahaya yang masuk atau cahaya yang mengenai sel sampel berupa cahaya dengan 

dengan panjang gelombang tunggal (monokromatis). 

b. Penyerapan cahaya oleh suatu molekul yang ada di dalam larutan tidak 

dipengaruhi oleh molekul yang lain yang ada bersama dalam satu larutan. 

c. Penyerapan terjadi di dalam volume larutan yang luas penampang (tebal kuvet) 

yang sama. 

d. Penyerapan tidak menghasilkan pemancaran cahaya pendafluor. Artinya larutan yang 

diukur harus benar-benar jernih agar tidak terjadi hamburan cahaya. 

e. Konsentrasi analit rendah. Karena apabila konsentrasi tinggi akan menggangu 

kelinearan grafik absorbansi versus konsentrasi. 

 

2.5 LASER DIODA HIJAU 

 
LASER merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation yang artinya adalah mekanisme dari suatu alat yang memancarkan radiasi 

elektromaknetik melalui proces pancaran terstimulasi. Radiasi Elektromaknetik 

tersebut ada yang dapat dilihat oleh mata normal, ada juga yang tidak dapat dilihat. 

Laser Diode adalah komponen semikonduktor yang dapat menghasilkan radiasi 

koheren yang dapat dilihat oleh mata ataupun dalam bentuk spektrum infra merah 

(Infrared/IR) ketika dialiri arus listrik. Yang dimaksud dengan Radiasi Koheren adalah 

radiasi dimana semua gelombang berasal dari satu sumber yang sama dan berada pada 

frekuensi dan fasa yang sama juga. 

Dioda laser merupakan jenis dioda yang dibuat dari bahan semikonduktor 

dengan dua persimpangan, yaiyu pembawa muatan positif (hole) yang disebut p dan 

pembawa muatan negatif (elektron) yang disebut n. Kedua persimpangan tersebut 
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dibatasi oleh p-n junction. Pada saat laser dialiri arus listrik, terjadi proses perpindahan 

elektron dari daerah n ke p. Perpindahan tersebut mengakibatkan terbentuknya titik 

cahaya. Cahaya akan terperangkap di dalam p-n junction yang dibatasi oleh 

waveguide, yaitu sebuah kanal sempit dengan ujung yang reflektif di dalam dioda 

laser. Di dalam p-n junction, cahaya laser direfleksikan dan diperkuat, kemudian 

cahaya dipancarkan keluar sebagai cahaya yang koheren. 

Warna dari cahaya laser tergantung pada panjang gelombang cahaya yang 

dipancarkan oleh laser dioda. Pada tugas akhir ini digunakan laser dioda hijau dengan 

panjang gelombang 532 nm yang disesuaikan dengan warna komplementer dari 

larutan sampel yang diukur. Laser dioda hijau tersebut dijadikan sebagai sumber 

cahaya yang sebagian akan diabsorpsi oleh sampel, dan sebagian lagi akan 

ditansmisikan dan ditangkap oleh LDR. 

 
2.6 LIGHT DEPENDENT RESISTOR (LDR) 

 
Light Dependent Resistor (LDR) merupakan jenis resistor yang nilainya 

berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima dan digunakan sebagai detektor 

cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Light Dependent Resistor terdiri dari 

sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada 

permukaannya. Pada saat cahaya redup maka bahan dari cakram tersebut akan 

menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif sangat kecil yang 

mengakibatkan adanya sedikit elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Cahaya 

redup LDR menjadi konduktor yang burukatau dapat dikatakan bahwa LDR memiliki 

resistansi yang lebih besar pada saat gelap atau cahaya redup dibandingkan saat terang 

atau terkena cahaya. Pada saat cahaya terang maka ada lebih banyak elektron yang 

lepas dari atom bahan semikonduktor tersebut. Banyaknya elektron yang lepas dari 

atom mengakibatkan elektron untuk mengangkut muatan elektrik akan lebih banyak 
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sehingga saat cahaya terang maka LDR akan menjadi konduktor yang baik dan 

memiliki resitansi yang kecil dibandingkan dengan cahaya redup. 

 

 
 

 

 
Gambar 2.6.1 Light Dependent Resisitor. Sumber: Kho, 2018 

 
Prinsip kerja LDR yaitu adanya jalur melengkung di permukaan LDR yang 

terbuat dari bahan kadmium sulfida, bahan tersebut sangatlah sensitif terhadap 

pengaruh dari cahaya. Jalur cadmium sulphida yang terdapat pada LDR dapat dilihat 

pada Gambar 2.6.1. Pada Gambar 2.6.1 jalur kadmium sulfida dibuat melengkung 

menyerupai kurva agar jalur tersebut dapat dibuat panjang dalam ruang (area) yang 

sempit. Kadmium sulfida (CdS) merupakan bahan semi-konduktor yang memiliki gap 

energi antara elektron konduksi dan elektron valensi. Energi proton dari cahaya akan 

diserap ketika cahaya mengenai kadmium sulfida dan terjadi perpindahan yang 

mengakibatkan hambatan dari kadmium sulfida berkurang. Hambatan yang berkurang 

berarti bahwa intensitas cahaya yang dimasuk semakin banyak. 

 
2.7 RELAY 

 
Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen 

elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet (coil) dan 

mekanikal (seperangkat kontak saklar/switch). Relay menggunakan prinsip 

elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang 

kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi 
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. 
 

Gambar 2.7.1 Struktur Sederhana Relay. Sumber : Kho, 2018 

 
Berdasarkan Gambar 2.7.1 diatas, sebuah besi (iron core) yang dililit oleh 

sebuah kumparan coil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila 

kumparan coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya ektromagnet yang 

kemudian menarik armature untuk berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi 

baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi 

barunya (NO). Posisi dimana armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan 

menjadi OPEN atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armature akan 

kembali lagi ke posisi awal (NC). (Kho, 2018) 

 
2.8 TERMOKOPEL 

 
Termokopel (Thermocouple) adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk 

mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang 

digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek thermo-electric, dimana sebuah 

logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradient akan menghasilkan 

tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik diantara dua persimpangan (junction) ini 

dinamakan dengan efek seeback. Termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam 

konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor 

yang terdapat pada Termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan 



14  

(tetap) sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu 

panas. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.8.1 Prinsip Kerja Termokopel. Sumber : Kho, 2018 

Berdasarkan Gambar 2.8.1, ketika kedua persimpangan atau junction memiliki 

suhu yang sama,  maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua 

persimpangan tersebut adalah “NOL” atau V1 = V2. Akan tetapi, ketika 

persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau 

dihubungkan ke obyek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu diantara dua 

persimpangan tersebut yang kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya 

sebanding dengan suhu panas yang diterimanya atau V1 – V2. Tegangan listrik yang 

ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1 µV – 70µV pada tiap derajat Celcius. 

Tegangan tersebut kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah 

ditetapkan sehingga menghasilkan nilai pengukuran. 

 
2.9 PEMANAS/HEATER 

 
Dalam pembuatan prototipe ini digunakan pemanas berbentuk cangkir yang 

mudah dicari di pasaran. Cara kerja cangkir pemanas ini yaitu cairan yang bersuhu 

normal ditampung di cangkir kemudian terdapat elemen pemanas dimana suhu 

dipanaskan oleh elemen yang dialiri listrik tersebut. 

 
2.10 KONTROLER TEMPERATUR 

 
Kontroler Temperatur atau kontrol suhu adalah proses di mana perubahan suhu 

ruang dapat diukur atau terdeteksi, dan bagian dari energi panas yang ke dalam atau 

keluar dari ruang disesuaikan untuk mencapai suhu rata-rata yang diinginkan. Fungsi 

kontroler temperatur yaitu mengontrol suhu proses tanpa keterlibatan operator yang 

http://www.testindo.com/kategori/193/temperature-control
http://www.testindo.com/article/158/bagaimana-temperature-controller-bekerja#temperature_controller
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luas, sistem kontrol atau sistem kontrol temperatur bergantung pada kontroler, yang 

menerima sensor suhu dari termokopel sebagai masukan. Ini membandingkan suhu 

sebenarnya untuk kontrol suhu yang diinginkan, atau setpoint, dan menyediakan 

keluaran untuk mengontrol element. 

Dalam pembuatan prototipe ini digunakan kontrol temperatur sebagai on/off. 

Kontroler on-off adalah bentuk sederhana dari perangkat kontrol suhu. Sebuah 

kontroler on-off akan beralih keluaran hanya ketika suhu melintasi setpoint. Untuk 

kontrol pemanasan, keluaran adalah pada saat suhu berada di bawah setpoint, dan off 

atas setpoint. 

 
2.11 MIKROKONTROLER ARDUINO UNO 

 
Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol 

rangkaian elektronik dan umunya dapat menyimpan program, dan terdiri dari CPU 

(Central Processing Unit), memori, I/O tertentu dan unit pendukung seperti Analog- 

to-Digital Converter (ADC) yang sudah terintegrasi di dalamnya. Arduino Uno adalah 

board mikrokontroler berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin masukan dari keluaran 

digital dimana 6 pin masukan tersebut dapat digunakan sebagai keluaran PWM dan 6 

pin masukan analog. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan yaitu 

dengan menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan 

kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk 

menjalankannya. 

http://www.testindo.com/article/158/bagaimana-temperature-controller-bekerja#temperature_control
http://berkerblog.blogspot.com/2013/08/pengertian-mikrokontroller.html
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BAB III 

 
 

PERANCANGAN PROTOTIPE ALAT UKUR KUALITAS 

MINYAK GORENG MENGGUNAKAN LIGHT DEPENDENT RESISTOR 

 
3.1 PRINSIP KERJA PROTOTIPE ALAT UKUR KUALITAS MINYAK 

GORENG 

Pembuatan prototipe alat ukur kualitas minyak goreng menggunakan sensor 

light dependent resistor sebagai penerima cahaya dan laser dioda hijau sebagai 

pemberi cahaya. Prototipe menggunakan sumber listrik AC 220 V yang diubah 

menjadi 12 V AC dengan menggunakan sebuat trafo. Dalam prototope ini diperlukan 

beberapa tegangan yang berbeda sehingga digunakan regulator untuk menurunkan 

tegangan tersebut sesuai dengan komponen yang dibutuhkan serta konverter untuk 

mengubah listrik arus bolak balik (AC) menjadi listrik arus searah (DC). 

Catu daya digunakan untuk mengaktifkan relay. Relay pertama dihubungkan 

dengan heater dan kontroler temperatur. Sedangkan relay kedua dihubungkan dengan 

kipas dan arduino uno. Heater akan berhenti memanaskan minyak goreng setelah 

temperatur mencapai suhu yang diinginkan. Kontroler temperatur terhubung dengan 

termokopel sehingga dapat dideteksi suhu minyak goreng. Kipas menyala setelah suhu 

minyak goreng mencapai set point dengan menggunakan termokopel yang 

dihubungkan dengan arduino uno sehingga pengaturan suhu sama di kontroler 

temperatur dan arduino uno. 

Selain itu catu daya dihubungkan dengan sensor light dependent resistor (LDR) 

dan laser dioda hijau. LDR digunakan sebagai sensor pembaca sampel dari minyak 

goreng. Sampel diambil merupakan sampel yang telah dicampurkan dengan larutan 

kimia atau reagent sebagai pereaksi lalu diukur dengan menembakan laser hijau 

menembus wadah beserta sampel hingga ke sensor LDR. Lalu sensor LDR akan 

mengeluarkan sinyal keluaran berupa tegangan ke mikrokontroler pada Arduino Uno. 

Keluaran sensor LDR akan diolah oleh mikrokontroler berdasarkan persamaan 

hubungan antara besar nilai kadar peroksida dengan keluaran tegangan. Data hasil 

bilangan peroksida akan ditampilkan melalui LCD 16x2. 
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Pada percobaan ini akan didapatkan suatu grafik hubungan antara bilangan peroksida 

dengan tegangan keluaran dari sensor LDR sehingga grafik percobaan didapatkan 

persamaan garis seperti pada Persamaan 3.1. 

y = ax + b ................................................................................................................ (3.1) 

Variable y merupakan hasil tegangan dan variable x merupakan nilai bilangan 

peroksida yang dihasilkan. 

 

 
Gambar 3.1.1 Prinsip Kerja Alat Ukur Kualitas Minyak Goreng 

 
 

3.2 KOMPONEN PENYUSUN PROTOTIPE 

Dalam pembuatan prototipe alat ukur kualitas minyak goreng ini disusun oleh 

beberapa komponen. Komponen-komponen penyusun ini diantaranya yaitu catu daya, 

relay, heater, kontrol temperatur, termokopel, LDR, laser dioda hijau, dan arduino. 
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3.2.1 CATU DAYA / POWER SUPPLY 

Catu daya digunakan sebagai sumber listrik untuk mengaktifkan komponen- 

komponen lain pada prototipe alat ukur kualitas minyak goreng ini. Catu daya tersusun 

dari komponen trafo 2 A, rangkaian regulator, dan konverter AC ke DC. Trafo 

digunakan untuk menurunkan tegangan 220 V menjadi 12 V. Terdapat rangkaian 

penyearah gelombang penuh yang terdiri dari dua buah dioda dan filter kapasitor. 

 

 
 

Gambar 3.2.1.1 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh dan Regulator 

 
 

Dapat dilihat pada Gambar 3.2.1.1, untuk membuat power supply dengan tegangan 

output variable dibutuhkan LM7805 yang berdasarkan datasheet akan mengeluarkan 

tegangan sebesar 5 Volt, LM7808C dengan tegangan keluaran 8 Volt, dan LM317 

untuk mendapatkan tegangan sebesar 3,7 Volt. 

 
3.2.2 RELAY 

Rancangan prototipe ini digunakan dua buah relay dengan merk Omron MY2N 

dengan soket PYF08A-E. Dapat dilihat pada Gambar 3.2.2.1, kontak point relay 

pertama diatur dengan jenis Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum 

diaktifkan akan selalu berada diposisi tertutup. NC terhubung dengan heater dan coil 

terhubung ke pin 8 dari kontroler temperatur yang berupa posisi NC pada kontroler 

tersebut. Gambar 3.2.2.2, relay kedua kontak point diatur dengan jenis Normally Open 

(NO). Coil pada relay kedua dihubungkan dengan sumber 12 V dan juga rangkaian 



19  

interface yang dihubungkan juga dengan pin A3 pada Arduino Uno. Kumparan coil 

pada relay berfungsi untuk mengendalikan iron core. Relay pertama akan mengatur 

nyala dari heater. Saat tombol untuk menyalakan heater ditekan maka disaat itulah 

heater akan mulai memanaskan minyak goreng. Pemanasan minyak goreng pada 

heater diatur juga oleh kontroler temperatur. Saat panas minyak goreng mencapai suhu 

yang diinginkan maka kontroler temperatur akan memberikan sinyal ke relay pertama 

sehingga coil akan teraliri arus listrik yang menyebabkan posisi NC pada heater 

berubah menjadi NO yang menyebabkan heater mati. Pada relay kedua yaitu mengatur 

pergerakkan dari kipas. Coil relay kedua dihubungkan ke sumber 12 V dan rangkaian 

interface. Rangkaian interface digunakan untuk mengendalikan beban yang 

membutuhkan daya yang lebih besar sehingga rangkaian tersebut selain digunakan 

sebagai perantara tetapi juga sebagai penggerak. Saat arduino memberi sinyal ke relay 

maka coil akan teraliri listrik sehingga posisi kipas akan berubah dari NO ke NC yang 

menyebabkan kipas berputar. 

 

Gambar 3.2.2.1 Konfigurasi Relay Pertama 
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Gambar 3.2.2.2 Konfigurasi Relay Kedua 

 
 

3.2.3 HEATER 

Heater yang digunakan memerlukan tegangan 220 V dengan frekuensi 50 Hz 

serta daya sebesar 190 watt. Heater digunakan untuk memanaskan sampel minyak 

goreng dan akan berhenti memanaskan secara otomatis dengan bantuan relay. 

 
3.2.4 KONTROLER TEMPERATUR 

 
 

 
 

Gambar 3.2.4.1 Konfigurasi Kontroler Temperatur Autonics TOM-F3RJ3C. 

sumber : www.tequipment.net 

 
Kontroler temperatur yang digunakan adalah Autonics TOM-F3RJ3C dengan 

prinsip kerja seperti relay. Pin yang digunakan yaitu pin 5 dihubungkan ke negatif 

termokopel dan pin 7 dihubungkan dengan positif dari termokopel. Selanjutnya pin 8 

disambungkan dengan coil relay pertama, pin 9 dihubungkan ke tegangan 12 V, pin 

http://www.tequipment.net/
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12 dan pin 14 disambungkan ke jala-jala listrik. Jika dilihat pada Gambar 3.2.4.1 maka 

relay digunakan dengan posisi Normally Close. 

 
3.2.5 TERMOKOPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.5.1 Konfigurasi Termokopel Dengan Kontroler Temperatur 

Terdapat dua termokopel dengan jenis K yang digunakan dalam prototipe alat 

ukur kualitas minyak goreng ini. Pada Gambar 3.2.5.1, termokopel dihubungkan 

dengan kontroler temperatur sedangkan Gambar 3.2.5.2, termokopel dihubungkan 

dengan MAX6675 yang merupakan modul termokopel dan dihubungkan ke Arduino 

Uno. 

 

 
 

Gambar 3.2.5.2 Konfigurasi MAX6675 Dengan Arduino Uno 
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3.2.6 LASER DIODA HIJAU 

Laser dioda yang digunakan adalah laser dioda hijau dengan panjang 

gelombang 532nm sebagai sumber cahaya dari prototipe ini. Untuk memancarkan 

cahaya secara optimal maka diperlukan tegangan sebesar 3,7 VDC. Tegangan tersebut 

dihubungkan ke driver laser yang berfungsi sebagai pengatur keluaran arus dan 

tegangan input. 

 
3.2.7 LIGHT DEPENDENT RESISTOR (LDR) 

Prototipe menggunakan LDR dengan dua sel fotokonduktif cadmium sulphide 

(cds) dengan respons spektral yang sama dengan mata manusia dan telah dilengkapi 

oleh penguat sebesar 20x. Resistansi LDR akan turun dengan meningkatnya intensitas 

cahaya yang ditangkap. Seperti mata manusia, sensitivitas relatif sel konduktif 

tergantung pada panjang gelombang dari cahaya yang datang. Pada sensor LDR, 

panjang gelombang dengan respon tertinggi diantara 520 – 560 nm dan dapat bekerja 

pada suhu -60° s/d +75°C. 

 

Gambar 3.2.7.1 Rangkaian LDR dan Arduino 

 
 

Dilihat pada Gambar 3.2.7.1 untuk mendapatkan nilai tegangan pada LDR 

dibutuhkan resistor dan terhubung dengan tegangan sebesar 5 Volt. Output LDR 

berupa tegangan dengan rentang 0 s/d 5 Volt masuk ke pin A3 Arduino Uno untuk 

dilakukan pengelolahan data. 
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3.3 PEMBUATAN SAMPEL 

Pembuatan prototipe diperlukan dua jenis sampel yaitu sampel standar dan 

sampel uji. Kedua sampel ini yang akan digunakan untuk menentukan kadar peroksida 

pada minyak goreng kelapa sawit. Pembuatan sampel ini bertujuan untuk 

mengondisikan sampel agar sesuai dengan keinginan. 

 
3.3.1 SAMPEL STANDAR 

Sampel standar yang digunakan yaitu berupa larutan H2O2 dengan nilai 1,631; 

3,262; 4,621; 6,253; 7,884; 9,243; 10,875 mek O2/kg. Metode yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran peroksida yaitu metode iodine. Berdasarkan metode tersebut 

sampel minyak goreng ditambahkan reagent A, B, C, dan D. Reagent A berfungsi 

untuk melarutkan sampel karena minyak goreng termasuk golongan lipid, yaitu 

senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam airsehingga warnanya 

akan berubah menjadi pucat . Reagent B berfungsi untuk membebaskan iodin yang 

ditandai terbentukan warna kuning pada sampel. Reagent D berfungsi sebagai 

indikator sehingga akan menyebabkan perubahan warna menjadi biru. Setelah semua 

reagent dimasukkan maka tambahkan aquades untuk mengencerkan sampel. 

Perhitungan pembuatan hidrogen peroksida sebagai berikut : 

 
𝐻2𝑂2 30% 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 1,45 𝑔⁄𝑐𝑚3 

 

 
𝐻2𝑂2 30% = 

30 × 1,45 𝑔⁄𝑐𝑚3 
× 1000𝑚𝑙 

100𝑚𝑙 
 

𝐻2𝑂2 30% = 435000 𝑚𝑔⁄𝐿 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 1000 × 

 
𝐻2𝑂2 30% = 435 𝑚𝑔⁄𝐿 𝑎𝑡𝑎𝑢 435𝑝𝑝𝑚 

 

Rentang konsentrasi 𝐻2𝑂2 dari 1 − 7𝑝𝑝𝑚 

7𝑝𝑝𝑚 × 25𝑚𝑙 
435𝑝𝑝𝑚 = 

𝑥 

 
 

𝑥 × 25𝑚𝑙 = 435𝑝𝑝𝑚 

× 0,40𝑚𝑙 
7𝑝𝑝𝑚 × 25𝑚𝑙 

𝑥 = 
435𝑝𝑝𝑚 

𝑥 = 0,40𝑚𝑙 

 
𝑥 = 

435𝑝𝑝𝑚 × 0,40𝑚𝑙 
 

 

25𝑚𝑙 

𝑥 = 6,96𝑝𝑝𝑚 
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Rentang nilai bilangan peroksida dalam satuan standar (𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔) 

6,96𝑝𝑝𝑚 

0,40𝑚𝑙 × 435 𝑚𝑔⁄𝐿 
→ 

1𝑔(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘) 

6,96𝑝𝑝𝑚 

𝑀𝑟 𝑂2 = 32, 1 𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 = 16 

10 𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔 

10 × 10−3 × 16 
= 

𝑘𝑔 

0,40𝑚𝑙 × 435 𝜇𝑔⁄𝑚𝑙 
→ 

1𝑔 

6,96𝑝𝑝𝑚 → 174 𝑚𝑔⁄𝑘𝑔 
 

 
𝑥 

174 𝑚𝑔⁄𝑘𝑔 
=

 

10 𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔 

= 16 

× 10−2 𝑔⁄𝑘𝑔 

10 𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔 = 160 𝑚𝑔⁄𝑘𝑔 

10 𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔 
 

 

160 𝑚𝑔⁄𝑘𝑔 

𝑥 = 
10 𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔 

× 174 𝑚𝑔⁄𝑘𝑔 
160 𝑚𝑔⁄𝑘𝑔 

𝑥 = 10,88𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔 
 
 

a. Pembuatan reagent dengan cara:  

1. Reagent A : mencampurkan asam asetat glasial dan kloroform dengan 

perbandingan 3:2 sebanyak 3 mL. 

2. Reagent B : kalium iodida sebanyak 2,5 mL. 

3. Reagent C : asam sulfat sebanyak 0,625 mL. 

4. Reagent D : amilum sebanyak 6,25 mL 

 
Reagent A : Perbandingan asam asetat glasial dan kloroform dengan 3:2 

18𝑚𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 12𝑚𝑙 𝐶𝐻𝐶𝑙3 = 30𝑚𝑙 

Volume yang dicampurkan dalam labu takar 25ml adalah 3ml 

Reagent B : 100ppm kaliaum iodida dalam labu takar 25ml 

Pengenceran KI dalam 50ml 

𝐼− → 1000𝑝𝑝𝑚 × 
50𝑚𝑙

 
1000 

𝐼− → 50𝑚𝑔 

𝑥 166,01 (𝑀𝑟 𝐾𝐼) 
= 

50𝑚𝑔 
 

 

126,91 (𝐴𝑟 𝐼) 
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𝑥 = 
166,01 

 
 

126,91 

 

× 50𝑚𝑔 

𝑥 = 65,4𝑚𝑔 

𝑥 = 0,0654𝑔 𝐾𝐼 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 50𝑚𝑙 𝑎𝑞𝑢𝑎𝑑𝑒𝑠 

Volume yang dicampurkan dalam labu takar 25ml 

25𝑚𝑙 × 100𝑝𝑝𝑚 

1000𝑝𝑝𝑚 
= 2,5𝑚𝑙 

 

Reagent C : 5 × 10−2M asam sulfat dalam labu takar 25ml 

Volume yang dicampurkan dalam labu takar 25ml 

25𝑚𝑙 × 5 × 10−2𝑀 

2𝑀 
= 0,625𝑚𝑙 

 

Reagent D : 0,05% amilum dalam labu takar 25ml 

Volume yang dicampurkan dalam labu takar 25ml 

25𝑚𝑙 × 0,05% 

2% 
= 6,25𝑚𝑙 

b. Masukkan 1 g minyak goreng kedalam labu takar dan tambahkan reagent A 

kemudian dikocok hingga warna menjadi pucat. 

c. Masukkan reagent B, C dan D secara berurutan kedalam labu takar lalu tambahkan 

aquades hingga tanda batas. 

d. Kemudian masukkan sampel minyak goreng yang telah ditambahkan reagent 

tersebut kedalam kuvet. 

Metode iodida menyatakan untuk mengetahui nilai bilangan peroksida dalam 

mili ekivalen oksigen aktif dengan jumlah peroksida yang terkandung dalam 

1000g bahan. Sampel minyak goreng yang dibutuhkan 1g ditimbang ke dalam labu 

takar 250ml kemudian menambahkan campuran asam asetat glasial dan kloroform 

dengan perbandingan volume 3:2 dilakukan pengkocokan kuat untuk melarutkan 

sampel minyak goreng supaya terlarut dengan larutan lainnya. 

Beberapa parameter yang dioptimasi berdasarkan metode yang digunakan yaitu 

waktu pembentukan kompleks dan waktu oksidasi iodida selama 10 menit, 

konsentrasi optimum 𝐾𝐼 100𝑝𝑝𝑚, 𝐻2𝑆𝑂4 5 × 10−2𝑀 dan amilum 0,05%. 
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3.3.2 SAMPEL UJI 

Sampel uji yang digunakan yaitu minyak goreng yang telah dipanaskan 5 kali 

dengan sekurang-kurangnya pada suhu 150°C setiap pemanasan. Sampel minyak 

goreng tersebut ditimbang sebesar 1 g dan letakkan ke labu takar serta tambahkan 

reagent A, B, C dan D secara berurutan kemudian tambahkan aquades hingga tanda 

batas. Ukur bilangan peroksida dengan menggunakan prototipe alat ukur kualitas 

minyak goreng. 

 
3.4 KOMPONEN PENGELOLAHAN DATA DAN DISPLAY 

Berdasarkan sensor yang digunakan, data hasil keluaran tidak dapat secara 

langsung dilihat oleh pengguna. Pengolahan data dari haril pengukuran dilakukan oleh 

Arduino Uno dan hasil pengolahan data akan ditampilkan oleh LCD. 

 
3.4.1 ARDUINO UNO 

Arduino Uno berbasis Atmega328 digunakan untuk mengolah data tegangan 

dari fototransistor. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input output, 6 pin analog 

input, USB connection, power jack, ICSP header, dan reset button. Pin analag yang 

digunakan dalam pembuatan prototipe ini yaitu pin A3 yang dihubungkan dengan 

keluaran pada LDR dan pin A4 dan A5 yang dihubungkan ke LCM1602 IIC. 

Selanjutnya yaitu pin 8 digital dihubungkan dengan relay dan pin 9, 10, 11 digital 

dihubungkan ke MAX6675. Arduino Uno dilengkapi mikrokontroler yang dapat 

melakukan fungsi yaitu mengkonversi keluaran LDR berupa tegangan menjadi 

bilangan peroksida. 

 
3.4.2 LCD 16X2 

 

Gambar 3.3.2.1 Konfigurasi LCD ke Arduino Uno 
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LCD merupakan modul yang digunakan sebagai antarmuka antara pengguna 

dan sistem mikrokontroler. Modul LCD ini memiliki 16 kaki untuk berkomunikasi 

dengan sistem mikrokontroler. Pemasangan kaki ke pin Arduino Uno dapat dikurangi 

dengan penggunaan I2C 1602 agar pin yang masuk tidak terlalu banyak. Dengan 

adanya I2C 1602, penggunaan LCD hanya membutuhkan 4 pin yaitu VCC, GRN, A4 

yang dihubungkan ke SDA dan A5 yang di hubungkan ke SDL. 

 
3.5 ALGORITMA SISTEM PROTOTIPE 

Pengambilan data dilakukan sebanyak lima kali pada setiap sampel lalu 

hasilnya akan dirata-rata menghasilkan nilai tegangan yang dimasukan ke dalam 

Persamaan 3.1. Nilai tegangan akan dikonversikan sehingga didapatkan nilai bilangan 

peroksida melalui program pada Arduino Uno. 

Untuk menyalakan sistem prototipe ini yaitu dengan menekan tombol 

POWER. Dalam protitipe ini digunakan tiga tompol. Tombol POWER yaitu untuk 

mengaktifkan seluruh komponen yang ada dalam prototipe. Tombol 1 digunakan 

untuk menjalankan heater. Tombol 3 digunakan untuk mengukur bilangan peroksida 

pada minyak goreng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram alir pada Gambar 

3.5.1. 
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Gambar 3.5.1 Prinsip Kerja Prototipe Alat Ukur Kualitas Minyak Goreng 
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2 

POWER 1 

BAB IV 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Prototipe Alat Ukur Kualitas Minyak Goreng 

Hasil pembuatan prototipe alat ukur kualitas minyak goreng ditunjukkan pada 

Gambar 4.1.1. 

 

 

 

Gambar 4.1.1 Prototipe Alat Ukur Kualitas Minyak Goreng 

 
 

Prototipe ini memiliki 3 tompol yang terdiri atas tombol power, tombol 1, dan 

tombol 2. Selain itu terdapat layar bewarna hijau yang berfungsi untuk menampilkan 

nilai bilangan peroksida dan kontroler temperatur untuk mengatur suhu minyak 

goreng. Tampak atas dari prototipe terdapat lubang untuk memanaskan minyak goreng 

dan untuk meletakkan sampel minyak goreng dan juga terlihat kipas angin untuk 

mengeluarkan panas dari dalam ke luar. Prototipe dapat menghitung kadar bilangan 

peroksida pada minyak goreng berdasarkan intensitas cahaya yang ditransmisikan 

sampel ke LDR. Besar transmisi cahaya tersebut tergantung pada konsentrasi sampel 

yang diuji. Transmisi cahaya yang dikeluarkan oleh sensor berupa tegangan sehingga 

semakin tinggi konsentrasi sampel maka tegangan yang dikeluarkan oleh sensor juga 

akan semakin tinggi. Besar tegangan yang dihasilkan dikonvesikan menjadi nilai 

bilangan peroksida pada arduino. 
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4.2 Prosedur Pengujian Karakteristik Prototipe Alat Ukur dan Pengujian 

Bilangan Peroksida Pada Minyak Goreng 

Prosedur pengujian karakteristik prototipe alat ukur dan pengujian bilangan 

peroksida pada minyak goreng sebagai berikut : 

a. Pastikan prototipe alat ukur bilangan peroksida dan catu daya siap digunakan. 

b. Tekan tompol POWER untuk mengaktifkan sistem. 

c. Panaskan minyak goreng dengan menekan tompol 1 dan atur suhu 150°C pada 

kontroler temperatur. 

d. Siapkan sampel minyak goreng yang yang telah dikondisikan terlebih dahulu. 

e. Buka penutup dudukan dan letakkan kuvet yang berisi sampel uji pada dudukan 

sampel yang telah disediakan, kemudia tutup kembali dudukan tersebut. 

f. Tekan tombol 2 untuk mengaktifkan laser untuk memulai pengukuran kadar 

bilangan peroksida. 

g. Tunggu kurang lebih selama 10 detik hingga hasil pengukuran yang ditampilkan 

LCD stabil. 

h. Catat hasil pengukuran yang ditampilkan oleh LCD. 

4.3 Pengujian Karakteristik Alat Ukur 

Pengujian Karakteristik Alat Ukur dilakukan dengan mencari nilai akurasi, 

presisi dan kesalahan dari prototipe alat ukur. 

4.3.1 Pembuatan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam pengujian merupakan sampel minyak goreng 

yang dikondisikan bilangan peroksida dengan cara menambahkan hidrogen peroksida 

dengan nilai 1,631; 3,262; 4,621; 6,253; 7,884; 9,243; 10,875; mek O2/kg. Masing- 

masing sampel dilarutkan kedalam reagent yang terdiri dari bahan kimia teknis yang 

telah dianalisis konsentrasinya secara kuantitatif di laboratorium. Bahan-bahan kimia 

yang digunakan untuk membuat reagent meliputi asam asetat glasial, kloroform, 

kalium iodida, asam sulfat dan amilum. Untuk pengenceran digunakan aquades. 
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Tabel 4.1 Data Hasil Perhitungan Pembuatan Hidrogen Peroksida 

 
2   2 

(𝑝𝑝𝑚) 
2    2 

(𝑚𝑙) 
Larutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Gambar 4.3.1.1 Hasil Pembuatan Sampel Standar 

 
 

4.3.2 Hasil Pengujian Linieritas 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nilai bilangan 

peroksida terhadap keluran tegangan sensor, data hasil pengujian karakteristik alat 

ukur dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Konsentrasi 𝐻 𝑂 Volume 𝐻 𝑂 
Konsentrasi

 Bilangan 

Peroksida 
  (𝑚𝑔⁄𝑘𝑔) (𝑚𝑒𝑘 𝑂2⁄𝑘𝑔) 

1,04 0,06 26,1 1,63 

2,08 0,12 52,2 3,26 

2,95 0,17 73,95 4,62 

4,00 0,23 100,05 6,25 

5,04 0,29 126,15 7,88 

5,91 0,34 147,9 9,24 

6,96 0,40 174 10,88 
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Tabel 4.2 Data Hasil Pengujian Karakteristik Alat Ukur 
 

Bilangan Peroksida Tegangan Keluaran Sensor (V) 
 

(mek O2/kg) 
1 2 3 4 5 Rata-rata Log 

1,63 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 -0,62 

3,26 0,40 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 -0,37 

4,62 0,51 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 -0,30 

6,25 0,81 0,83 0,80 0,81 0,80 0,81 -0,09 

7,88 1,38 1,39 1,36 1,37 1,34 1,37 0,14 

9,24 2,03 2,01 2,01 1,97 1,96 2,00 0,30 

10,88 2,77 2,78 2,83 2,97 2,97 2,86 0,46 

 

Berdasarkan hasil pengujian karakteristik alat ukur, tegangan keluaran sensor 

dari alat ukur mengalami kenaikan nilai jika nilai bilangan peroksida yang diuji 

semakin besar. Hubungan bilangan peroksida dengan tegangan keluaran sensor dapat 

dilihat pada Gambar 4.3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3.2.1 Grafik Hubungan Bilangan Peroksida dengan Tegangan 

Keluaran Sensor 

Berdasarkan grafik hubungan kadar peroksida dengan tegangan keluaran 

sensor didapat nilai persamaan regresi linier sebagai berikut : 

x = 8,5616y – 6,8536 .............................................................................................. (4.1) 

x : kadar bilangan peroksida (mek O2/kg) 

y : log dari tegangan keluaran sensor (Volt) 

HUBUNGAN BILANGAN PEROKSIDA DAN 

TEGANGAN 

0.60 

y = 0.1168x - 0.8005 
0.40 
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Persamaan 4.1 digunakan untuk mengonversi hasil pembacaan tegangan 

keluaran sensor pada alat ukur menjadi nilai bilangan peroksida. Dari Gambar 4.3 

menunjukkan nilai koefisien korelasi hubungan antara x dan y adalah hubungan yang 

positif artinya setiap kenaikan (x) kadar bilangan peroksida maka (y) log tegangan 

keluaran sensor yang diperoleh semakin tinggi nilainya. Koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,9947 ini menunjukkan data hasil pengujian memiliki linearitas yang sangat 

baik artinya 99,47% perubahan tegangan keluaran dipengaruhi oleh kadar bilangan 

peroksida. Dapat diartikan bahwa semakin besar nilai bilangan peroksida yang 

terkandung dalam minyak goreng maka akan membuat larutan semakin pekat 

sehingga nilai absorbsi cahaya akan semakin besar. Absobsi cahaya tersebut 

tergantung dari cahaya yang ditransmisikan, kondisi larutan yang pekat menjadikan 

cahaya dari laser menuju sensor redup. Cahaya redup mengakibatkan sensor memiliki 

resistansi besar, sehingga tegangan keluaran sensor akan semakin besar. 

 
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Akurasi, Presisi dan Kesalahan 

 
 

Pengujian 

ke- 

Kadar 

Peroksida 

Benar 

(mek 

 

Hasil 

Pengukuran 

(mek 
O2/kg) 

Kadar 

Peroksida 

Benar 

(mek 

 

Hasil 

Pengukuran 

(mek 
O2/kg) 

Kadar 

Peroksida 

Benar 

(mek 

 

Hasil 

Pengukuran 

(mek 
O2/kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil data yang diperoleh pada Tabel 4.2, maka dapat dihitung besar 

akurasi, presisi dan kesalahan. Nilai akurasi merupakan nilai yang menunjukan 

kedekatan dengan nilai yang sebenarnya. Dapat dirumuskan Persamaan 4.2 sebagai 

berikut: 

 O2/kg)  O2/kg)  O2/kg)  

1 3,45 6,29 9,39 

2  3,63  6,29  9,36 

3 3,63 6,07 9,36 

4  3,63  6,07  9,36 

  5  

6 
3,26 

  3,72  

3,72 
6,25 

  6,02  

6,21 
9,24 

  9,39  

9,28 

7  3,80  6,21  9,28 

8  3,80  6,21  9,28 

9  3,80  6,07  9,36 

10  3,45  6,07  9,36 
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Akurasi = 1 − 
𝐵𝑖𝑎𝑠+3𝑆𝑇𝐷

 
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎 
𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟 

𝑥100%.......................................................... (4.2) 

 
 

Selain itu dapat dihitung pula besar presisi yang dapat dirumuskan dengan Persamaan 

4.3 sebagai berikut: 
 

 

Presisi = 1 − 
3𝑆𝑇𝐷

 
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑅𝑎𝑡𝑎 

𝑥100%.................................................... (4.3) 

 

 

Presisi merupakan kemampuan alat ukur memberikan hasil pengukuran yang 

konsisten saat dilakukan pengukuran berulang. 

 
Kesalahan yaitu perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya . 

Penentuan nilai kesalahan dapat dihitung menggunakan Persamaan 4.4 sebagai 

berikut. 

 

Kesalahan = 1 − 
𝐵𝑖𝑎𝑠+3𝑆𝑇𝐷

 
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎 
𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟 

𝑥100%...................................................... (4.4) 

Keterangan : 

STD : standar deviasi 

Bias : selisih nilai hasil pengukuran dengan rata-rata hasil 

pengukuran 

Bilangan Peroksida Benar : nilai kadar peroksida yang dianggap benar 

Hasil Pengukuran Rata-Rata : rata-rata hasil pengukuran kadar peroksida 

 
Tabel 4.4 Perhitungan Akurasi, Presisi dan Kesalahan 

 
 

 
Titik 

Bilangan 

Peroksida 

Hasil 

Pengukuran 
STD Bias 

Akurasi 

 
Presisi 

 
Kesalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai akurasi rata-rata untuk rentang 1,63 hingga 10,88 

mek O2/kg sebesar 93,32% , presisi rata-rata sebesar 90,31% dan kesalahan rata-rata 

sebesar 6,68%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

Uji Benar 

(mek O2/kg) 

Rata-Rata 

(mek O2/kg) 

  (%) (%) (%) 

1 3,26 3,66 0,28 -0,40 86,14 76,66 13,86 

2 6,25 6,15 0,07 0,10 95,06 96,59 4,94 

3 9,24 9,34 0,07 -0,10 98,76 97,68 1,24 

  Rata-rata   93,32 90,31 6,68 
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a. Gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume bahan pembuatan reagent 

memiliki akurasi yang rendah. 

b. Kesalahan dalam pengambilan reagent yang volumenya relatif kecil sehingga 

pengambilan sampel maupun reagent tidak konsisten. 

c. Peroksida merupakan senyawa oksidatif sehingga pada saat proses pembuatan 

sampel dimungkinkan bereaksi dengan udara yang menyebabkan senyawa 

peroksida berkurang dan membentuk senyawa baru. 

 
4.4 Pengujian Bilangan Peroksida pada Minyak Goreng 

Pengujian bilangan peroksida pada minyak goreng dilakukan dengan alat 

pengukur kualitas minyak goreng yang telah dibuat. Kerja prototipe akan diketahui 

dengan pengujian langsung bilangan peroksida yang terkandung dalam sampel 

minyak goreng. Sempel minyak goreng yang sudah dilakukan pengondisian diukur 

dengan prototipe dan hasilnya dibandingkan dengan spektrofotometer. 

 
4.4.1 Pengondisian Sampel 

Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dulu sampel minyak goreng dilakukan 

pengkondisian. Pengkondisian sampel yang dilakukan yaitu minyak goreng yang 

dipanaskan 5 kali dengan sekurang-kurangnya pada suhu 150˚C setiap pemanasan. 

Pengkondisian selanjutnya yaitu minyak goreng yang sudah dipanaskan dilarutkan ke 

dalam reagent seperti prosedur yang telah dijelaskan pada anak bab 4.3.1. 

 
4.4.2 Hasil Pengujian Bilangan Peroksida pada Minyak Goreng 

Hasil pengujian menunjukkan nilai pengukuran bilangan peroksida yang 

terkandung pada minyak goreng, data hasil pengujian bilangan peroksida pada minyak 

goreng dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian Bilangan Peroksida pada Minyak Goreng 
 

Pengujian Bilangan Hidrogen Peroksida (mek O2/kg) 

ke- 1 2 3 4 5 Rata-rata 

1 0,68 0,68 0,48 0,48 0,48 0,56 

2 0,87 0,68 0,68 0,87 0,68 0,76 

3 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

4 0,87 0,87 0,68 0,68 0,87 0,79 

5 0,68 1,05 1,22 1,05 1,05 1,01 

 

Berdasarkan data hasil pengujian kadar peroksida pada Tabel 4.4 menunjukkan 

bahwa nilai peroksida tidak mengalami perubahan yang diinginkan yaitu semakin 

sering pemanasan dilakukan pada minyak goreng maka bilangan peroksida akan 

semakin besar. Hal tersebut dikarenakan saat dicampurkannya sampel uji minyak 

goreng dengan reagent tidak mengalami perubahan warna sehingga prototipe 

membaca sesuai dengan Persamaan 4.1 berdasarkan kepekatan larutan. Dari data 

tersebut dapat dikatakan bahwa warna yang diharapkan tidaklah keluar pada 

pemanasan sekurang-kurangnya 150°C sehingga perlu adanya perubahan metode 

penggunaan larutan sehingga warna yang diharapkan dapat keluar. 

 
4.4.3 Perbandingan Hasil Pengujian Bilangan Peroksida Dengan 

Menggunakan Spektrofotometer 

Hasil perbandingan antara prototipe dengan spektrofotometer dapat dilihat dari 

tabel berikut. 

 
Tabel 4.6 Data Perbandingan Hasil Penguujian Bilangan Peroksida 

 
Pengujian 

ke- 

Bilangan Peroksida 

dengan Prototipe 

Bilangan Peroksida 

dengan Spektrofotometer 

 
Error (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.5 maka hasil pengujian sampel minyak goreng 

memiliki error lebih dari 80%. Hal ini dikarenakan prototipe yang dibuat tidak dapat 

 (mek O2/kg) (mek O2/kg)  

1 0,56 4,98 88,76 

2 0,76 6,71 88,73 

3 0,68 7,42 90,84 

4 0,79 8,93 91,11 

5 1,01 9,31 89,15 
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mengenali perbedaan larutan yang memiliki warna pucat sedangkan pada 

spektrofotometer mampu membaca perbedaaan perubahan larutan tersebut. 

Cara kerja spektrofotometer UV-Vis dengan melakukan pengukuran serapan 

cahaya di daerah ultravilet (200-350nm) dan sinar tampak (350-800nm) oleh senyawa. 

Sinar dari radiasi diteruskan menuju monokromator kemudian diarahkan terpisah 

melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari 

sampel secara bergantian secara berulang-ulang. Spektrofotometer UV-Vis memiliki 

spektrum yang panjang sedangkan pada prototipe menerima pada satu energi saja 

yaitu pada panjang gelombang untuk laser hijau sebesar 532nm. Sensor yang 

digunakan pada spektrofotemeter berbeda dengan sensor yang digunakan pada 

prototipe. Spektrofotometer menggunakan lampu dengan reflektor dan konsentrator 

sedangkan prototipe menggunakan laser dengan pancaran sinar yang tidak menyebar 

seperti pada spektrofotometer. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

 
1. Alat pengukur kualitas minyak goreng berdasarkan kandungan nilai 

bilangan peroksida yang telah dibuat bekerja dengan baik pada rentang ukur 

1,63-10,88 meq O2/kg. 

2. Konversi perubahan tegangan menjadi kadar peroksida diperoleh dari 

persamaan x=8,5616y-6,8536, x merupakan kadar peroksida (meq O2/kg) 

dan y merupakan tegangan keluaran sensor. 

3. Hasil uji sampel standar menunjukkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 

0,9947 ini menunjukkan data hasil pengujian memiliki linearitas yang 

sangat baik artinya 99,47% tegangan keluaran dipengaruhi oleh kadar 

bilangan peroksida. Dapat diartikan bahwa semakin besar nilai bilangan 

peroksida yang terkandung dalam minyak, tegangan keluaran sensor akan 

semakin besar. 

4. Alat pengukur kualitas minyak goreng memiliki nilai akurasi rata-rata 

sebesar 93,32% dan nilai presisi rata-rata sebesar 90,31%. 

5. Kesalahan rata-rata sebesar 6,68%, yang disebabkan oleh kesalahan 

paralaks yang dilakukan saat pembuatan reagent. 

5.2 SARAN 

 
Pengerjaan proyek akhir ini masih jauh dari sempurna, banyak hal-hal yang 

perlu dikaji dan dikembangkan. Saran yang perlu dilakukan pada projek 

pengembangan lebih lanjut yaitu perlu adanya perubahan metode pembuatan 

reagent. Pada perancangan alat perlu dibuat lebih kecil dan ringan sehingga mudah 

untuk dibawa. Prototipe pada bagian alat pengkondisian perlu ditambahkan tempat 

untuk menampung minyak goreng sehingga mudah untuk dikeluarkan. 



39  

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Anonim. 2013, Juli 11. Bagaimana Temperature Controller Bekerja ?. 

http://www.testindo.com/article/158/bagaimana-temperature-controller- 

bekerja#. [8 April 2019]. 

 

Anonim. 2016. Tangerang https://ilearning.me/sample-page- 

162/arduino/pengertian-arduino-uno/. [8 April 2019]. 

 

Husaini, A.A. 2019, Juli 3. Apakah Semua Warna yang Kita Lihat ada dalam 

Spektrum Cahaya Tampak. https://saintif.com/warna-cahaya-tampak/. [8 

April 2019]. 

 

Kementrian Pertanian. 2018, Desember 4. Buletin Konsumsi Pangan. Jakarta, 

41-42. 

http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/buletin/konsumsi/2017/ 

Buletin_Konsumsi_Pangan_Semester_2_2017/files/assets/basic- 

html/page50.html. [9 April 2019]. 

 

Kho, D. 2018. Pengertian Relay dan Fungsinya. 
https://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-relay/. [8 April 

2019]. 

 

Kho, D. 2018. Pengertian Termokopel (Thermocouple) dan Prinsip Kerjanya. 

https://teknikelektronika.com/pengertian-termokopel-thermocouple-dan- 

prinsip-kerjanya/. [8 April 2019]. 

 

Taufiq, M. 2015, Juni 2. Moringa Oliefera Lamk. http://magisterkimiaub14- 

15.blogspot.com/2015/06/penurunan-kadar-asam-lemak-bebas-alb_2.html. 

[8 April 2019] 

 

Yudea, S. 2018, August 19. Bagaimana Manusia Bisa Melihat Warna ?. 

https://teknikelektronika.com/pengertian-dioda-laser-aplikasi-simbol-laser- 

diode/. [8 April 2019]. 

 

Kahfi. 2019, Januari 31. Industri Sawit, Penguatan Teknologi Pengolahan 

Perlu Dilakukan. 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190131/257/884169/industri-sawit- 

penguatan-teknologi-pengolahan-perlu-dilakukan. [16 Juni 2019] 

 

Syahrida, D A, Lamsiyah. 2018. Tingkat Pengetahuan Pedagang Warung 

Tenda di Jalan Yos Sudarso Palangkaraya tentang Bahaya Penggunaan 

Minyak Goreng Jelantah bagi Kesehatan. Jurnal of Surya Medika. 3(2). 1- 

9. [16 Juni 2019] 

 

Noriko, N. Elfidasari, D. Analekta, T. P. Wulandari, N. Wijayanti, W. 2012, 

Maret. Analisis Penggunaan dan Syarat Mutu Minyak Goreng pada Penjaja 

http://www.testindo.com/article/158/bagaimana-temperature-controller-bekerja
http://www.testindo.com/article/158/bagaimana-temperature-controller-bekerja
https://ilearning.me/sample-page-162/arduino/pengertian-arduino-uno/
https://ilearning.me/sample-page-162/arduino/pengertian-arduino-uno/
https://saintif.com/warna-cahaya-tampak/
http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/buletin/konsumsi/2017/Buletin_Konsumsi_Pangan_Semester_2_2017/files/assets/basic-html/page50.html
http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/buletin/konsumsi/2017/Buletin_Konsumsi_Pangan_Semester_2_2017/files/assets/basic-html/page50.html
http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/buletin/konsumsi/2017/Buletin_Konsumsi_Pangan_Semester_2_2017/files/assets/basic-html/page50.html
https://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-relay/
https://teknikelektronika.com/pengertian-termokopel-thermocouple-dan-prinsip-kerjanya/
https://teknikelektronika.com/pengertian-termokopel-thermocouple-dan-prinsip-kerjanya/
http://magisterkimiaub14-15.blogspot.com/2015/06/penurunan-kadar-asam-lemak-bebas-alb_2.html
http://magisterkimiaub14-15.blogspot.com/2015/06/penurunan-kadar-asam-lemak-bebas-alb_2.html
https://teknikelektronika.com/pengertian-dioda-laser-aplikasi-simbol-laser-diode/
https://teknikelektronika.com/pengertian-dioda-laser-aplikasi-simbol-laser-diode/
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190131/257/884169/industri-sawit-penguatan-teknologi-pengolahan-perlu-dilakukan
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190131/257/884169/industri-sawit-penguatan-teknologi-pengolahan-perlu-dilakukan


40  

Makanan di Food Court UAI. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan 

Teknologi. 1(3). 1-8. [16 Juni 2019] 

 

Yuniartha, L. Hidayat, K. 2018, September 16. Tahun ini, 20% minyak goreng 

curah sudah dijual dalam bentuk kemasan. 

https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-ini-20-minyak-goreng-yang- 

dijual-sudah-dalam-bentuk-kemasan. [16 Juni 2019] 

 

Anindyaputri, I dan Firdaus, Y. 2017, Oktober 4. Suka Menggoreng dengan 

Minyak Jelantah? Ini 4 Bahaya yang Mengintai Anda. 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-minyak-jelantah/. 

[16 Juni 2019] 

 

Asyari, Y. 2017, Maret 12. Mahasiswa IPB Temukan Bahaya Penggunaan 

Minyak Goreng secara Berulang. 

https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/12/03/2017/mahasiswa- 

ipb-temukan-bahaya-penggunaan-minyak-goreng-secara-berulang/. [16 

Juni 2019] 

 

Fenny, C. D. 2016, November 15. 16 Bahaya Minyak Goreng untuk Kesehatan. 

https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-minyak- 
goreng. [16 Juni 2019] 

 

Tangkudung, M. Kadir S. Sri, M. P. 2013. Perubahan Kadar Asam Lemak 

Bebas pada Minyak Goreng Curah, Minyak Jagung dan Minyak Zaitun 

setelah Proses Penggorengan Berulang.[16 Juni 2019] 

 

 

 

 
 

https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-ini-20-minyak-goreng-yang-dijual-sudah-dalam-bentuk-kemasan
https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-ini-20-minyak-goreng-yang-dijual-sudah-dalam-bentuk-kemasan
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-minyak-jelantah/
https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/12/03/2017/mahasiswa-ipb-temukan-bahaya-penggunaan-minyak-goreng-secara-berulang/
https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/12/03/2017/mahasiswa-ipb-temukan-bahaya-penggunaan-minyak-goreng-secara-berulang/
https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-minyak-goreng
https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-minyak-goreng

