
23 
 

4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Persepsi dan Kondisi di Masyarakat seputar Minyak Goreng 

 

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan, sebanyak 75% responden berasumsi 

bahwa minyak goreng yang warnanya lebih bening berarti lebih sehat. Merek minyak 

goreng yang paling sering digunakan yaitu minyak goreng “A” dan minyak goreng “B”. 

Secara visual, minyak goreng “B” lebih bening dibandingkan dengan minyak goreng 

“A”. Hal ini dikarenakan berdasarkan label produk, minyak goreng “B” mengalami tiga 

kali proses pemurnian dan dua kali penyaringan, sementara minyak goreng “A” hanya 

mengalami satu kali pemurnian dan satu kali penyaringan. Tentunya semakin banyak 

proses pemurnian yang dilakukan, maka warna minyak yang dihasilkan akan menjadi 

semakin cerah. Hal ini disebabkan karena pada proses pemurnian dilakukan pemanasan 

pada suhu tinggi yang menyebabkan kandungan pigmen karotenoid di dalam minyak 

menjadi rusak dan sebagai hasilnya warna minyak menjadi lebih cerah (Basiron, 2005). 

Sementara itu, kebeningan minyak dipengaruhi oleh proses penyaringan atau fraksinasi 

karena proses tersebut menghilangkan asam-asam lemak jenuh yang dapat membuat 

minyak terlihat cloudy atau keruh (Sarin et al., 2009 dalam Roiaini et al., 2015).  

 

Sebanyak 90% responden mengaku bahwa frekuensi penggorengan yang biasanya 

dilakukan sebelum penggantian minyak goreng adalah 1-3 kali. Menurut Wai (2007), 

hal mengenai batas maksimal penggantian minyak goreng sangat tergantung pada suhu 

penggorengan, kandungan air di dalam makanan, dan apakah ada penambahan minyak 

selama penggorengan. Selain itu, sebanyak 70% responden mengaku melakukan 

pemisahan antara bahan makanan yang berbeda ketika menggoreng. Sebagian besar 

responden memilih melakukan hal tersebut karena beberapa bahan makanan, khususnya 

ikan, memiliki bau dan rasa yang tajam sehingga dapat mengontaminasi makanan lain 

jika digoreng dengan minyak yang sama. Hal ini dapat disebabkan karena bahan 

makanan tertentu seperti ikan memiliki kandungan polyunsaturated fatty acid (PUFA) 

yang tinggi, sehingga lebih rentan mengalami kerusakan oksidatif, menghasilkan flavor 

dan bau yang tidak diinginkan (Pak, 2005). 
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4.2. Photometric Color Index (PCI) 

 

Perubahan warna merupakan suatu indikasi visual terhadap tingkat kerusakan minyak 

goreng yang disebabkan oleh oksidasi (Abdulkarim et al., 2007). Menurut Dobarganes 

& Marquez-Ruiz (1998), evaluasi warna merupakan metode analisa nomor dua yang 

paling banyak digunakan dalam kondisi penggorengan berulang. Secara visual (Gambar 

4), warna minyak goreng “A” lebih gelap dibandingkan dengan minyak goreng “B”. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil penelitian (Gambar 3) yang menunjukkan bahwa PCI 

minyak goreng “A” dari penggorengan ke-0 hingga penggorengan ke-10 memang lebih 

tinggi daripada minyak goreng “B”.  

 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 2), didapatkan bahwa nilai PCI terus meningkat 

secara signifikan seiring dengan meningkatnya frekuensi penggorengan. Penyebab 

utama meningkatnya intensitas warna minyak setelah dilakukan penggorengan adalah 

reaksi oksidasi, yang menyebabkan terjadinya akumulasi senyawa-senyawa nonvolatil, 

terutama dalam bentuk polimer. Selain itu, menggelapnya warna minyak juga dapat 

disebabkan oleh senyawa-senyawa hasil reaksi Maillard (Maniak et al., 2012). 

Senyawa-senyawa tersebut terbentuk dari produk-produk yang tertinggal di dalam 

minyak goreng setelah penggorengan, seperti air, karbohidrat, dan asam amino yang 

dapat menjadi substrat untuk reaksi non-enzymatic browning. Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi perubahan warna antara lain senyawa hidrokarbon, fosfatida, belerang, 

dan logam berat yang terdapat di dalam makanan. Senyawa-senyawa tersebut dapat 

bereaksi dengan minyak dan menghasilkan zat-zat yang berwarna (Maniak et al., 2009). 

 

4.3. Iodine Value (IV) 

 

Iodine value (IV) digunakan untuk mengukur ketidakjenuhan atau jumlah rata-rata 

ikatan rangkap di dalam minyak. Penurunan IV menunjukkan penurunan jumlah ikatan 

rangkap dan mengindikasikan terjadinya oksidasi pada minyak (Chebet et al., 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 3), dapat dikatakan bahwa hasil pengujian IV dari 

penggorengan ke-0 sampai ke-10 bersifat fluktuatif, namun IV minyak goreng “B” 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng “A”. Minyak goreng “A” 
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memiliki IV awal sebesar 59,36, sedangkan minyak goreng “B” sebesar 66,22. 

Perbedaan ini dapat disebabkan karena minyak goreng “A” hanya mengalami satu kali 

fraksinasi, sedangkan minyak goreng “B” mengalami dua kali fraksinasi. Sesuai dengan 

pernyataan Tang et al. (1995) dalam Lin (2011), minyak kelapa sawit yang mengalami 

dua kali fraksinasi, yaitu yang sering disebut superolein atau double-fractionated olein, 

memiliki jumlah asam oleat dan asam linoleat yang lebih banyak. Jumlah asam oleat 

superolein berkisar antara 43-49% dan jumlah asam linoleatnya berkisar antara 10-15%, 

menghasilkan IV sebesar 60-67. Kandungan asam lemak tidak jenuh di dalam 

superolein yaitu sekitar 59%, sedangkan pada single-fractionated olein sekitar 53% 

(Lin, 2011). Terbukti secara visual bahwa minyak goreng “B” terlihat lebih bening 

dibandingkan minyak goreng “A” (Gambar 4). Hal ini juga didukung oleh hasil 

pengujian korelasi antara PCI dan IV yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki 

hubungan yang kuat (Lampiran 3). 

 

Selain itu, dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa IV minyak goreng “A” cenderung stabil, 

bahkan beberapa kali mengalami peningkatan, sedangkan IV minyak goreng “B” 

mengalami penurunan. Seharusnya, IV memang mengalami penurunan ketika 

digunakan untuk menggoreng (Chebet et al., 2016). Hal ini didukung oleh Alireza et al. 

(2010) yang menyatakan bahwa pada umumnya deep-fat frying menurunkan kandungan 

asam lemak tidak jenuh di dalam minyak goreng. Penurunan IV berhubungan dengan 

rusaknya ikatan rangkap melalui oksidasi, pemisahan, dan polimerisasi. Kondisi IV 

minyak goreng “A” yang beberapa kali mengalami peningkatan dapat disebabkan 

karena adanya kontaminasi dari lemak ayam (Warner, 2008). Selama penggorengan, 

makanan menyerap minyak dalam jumlah yang bervariasi (5-40%), dan melepaskan 

beberapa lemak ke dalam minyak goreng. Ketika menggoreng ayam, sebagian lemak 

yang terkandung di dalam ayam juga akan terlepas ke dalam minyak goreng. Oleh 

karena itu, komposisi dan stabilitas lemak dapat berubah selama penggorengan 

(Frankel, 2012). Ketika menggoreng ayam, asam oleat dan linoleat yang bersifat tidak 

jenuh akan meningkat di dalam minyak seiring dengan meningkatnya waktu 

penggunaan, sementara asam stearat yang bersifat jenuh akan menurun (Warner, 2008).  
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Berbeda dengan minyak goreng “A”, minyak goreng “B” menunjukkan IV yang 

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan semakin besar tingkat ketidakjenuhan 

(semakin tinggi IV), maka minyak akan cenderung lebih cepat teroksidasi, khususnya 

selama penggorengan (Alireza et al., 2010). Oleh karena itu, minyak dengan kandungan 

polyunsaturated fatty acid (PUFA) yang relatif banyak mengalami reaksi oksidasi 

dengan lebih cepat (Shahidi & Wanasundara, 2008). Hidrogen dengan ikatan yang 

paling lemah terhadap karbon akan terlepas terlebih dahulu untuk menjadi radikal. 

Energi yang dibutuhkan untuk memecah ikatan karbon-hidrogen pada asam linoleat 

adalah 50 kkal/mol. Ikatan karbon-hidrogen pada asam oleat membutuhkan energi 

sekitar 75 kkal/mol, sedangkan ikatan karbon-hidrogen pada rantai karbon yang jenuh 

yang tidak memiliki ikatan rangkap yaitu seiktar 100 kkal/mol. Kekuatan ikatan 

hidrogen-karbon pada asam lemak yang bervariasi ini merupakan suatu penjelasan 

mengapa terdapat perbedaan kecepatan oksidasi antara asam stearat, oleat, linoleat, dan 

linolenat selama oksidasi termal ataupun autooksidasi (Choe & Min, 2007). 

 

Penurunan IV pada minyak goreng “B” dapat disebabkan karena penurunan jumlah 

ikatan rangkapnya lebih cepat dibandingkan peningkatannya, sedangkan pada minyak 

goreng “A”, peningkatan jumlah ikatan rangkapnya dapat lebih cepat atau lebih lambat 

daripada penurunannya. Hal ini juga didukung oleh Augustin & Berry (1983) dalam 

Nayak et al. (2016) yang menyatakan bahwa perubahan yang signifikan pada IV dapat 

terlihat ketika kerusakan pada minyak terjadi secara berlebihan. Ahmad (2014) 

menyarankan bahwa untuk mendapatkan stabilitas oksidatif minyak yang lebih baik 

selama proses penggorengan (deep-fat frying), sebaiknya menggunakan minyak dengan 

ketidakjenuhan yang lebih rendah karena kecepatan oksidasi dari minyak tersebut jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan minyak yang memiliki kandungan PUFA. Hal ini 

penting untuk diperhatikan karena PUFA pada umumnya bertanggung jawab atas 

terjadinya reaksi oksidasi dan pembentukan off-flavor yang dapat menurunkan rasa enak 

makanan. 
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4.4. Free Fatty Acid (FFA) 

 

Menurut Stevenson et al. (1984), penentuan FFA merupakan metode terbaik untuk 

memonitor kerusakan minyak selama proses penggorengan yang berlanjut. Meskipun 

sebenarnya ada banyak teknik analisa yang berbeda-beda untuk mengevaluasi kualitas 

minyak goreng, pada praktiknya, para pengolah makanan dengan fasilitas laboratorium 

sebagian besar menggunakan pengukuran persentase asam lemak bebas yang lebih cepat 

dan relatif mudah untuk dilakukan. Metode analisa ini memiliki korelasi yang tinggi 

dengan jumlah senyawa-senyawa polar ketika kondisi penggorengan dikontrol dengan 

baik (Dobarganes & Marquez-Ruiz, 1998).  

 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4), nilai FFA terus meningkat secara signifikan 

seiring dengan meningkatnya frekuensi penggorengan. Namun, FFA minyak “A” pada 

penggorengan ke-1 mengalami sedikit penurunan. Dari hasil penelitian Maniak et al. 

(2009), didapatkan bahwa kandungan asam lemak bebas di dalam minyak goreng 

memang dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu (1) perubahan hidrolitik (fraksi air dari 

makanan yang masuk ke dalam minyak), serta (2) absorpsi produk-produk hidrolitik 

pada permukan makanan yang berpori. Oleh karena itu, selain mengalami peningkatan, 

nilai FFA juga dapat mengalami penurunan akibat terjadinya absorpsi produk-produk 

hidrolitik ke dalam makanan. Sementara itu, Sulieman et al. (2006) menyatakan bahwa 

kandungan FFA merupakan suatu nilai yang dinamik karena pada saat yang bersamaan 

ketika asam-asam diproduksi, terdapat cukup tekanan uap pada suhu penggorengan 

yang membuat asam lemak bebas terevaporasi dari permukaan minyak.  

 

Pada umumnya, indikasi untuk minyak goreng yang tidak sehat dan harus diganti adalah 

jika kandungan asam lemak bebasnya sudah melebihi 2% (Firestone, 1993). Dalam 

penelitian ini, FFA kedua jenis minyak hingga penggorengan ke-10 masih berada di 

bawah batas toleransi. FFA minyak goreng “A” berkisar antara 0,16% hingga 0,28%, 

sedangkan FFA minyak goreng “B” berkisar antara 0,09% hingga 0,28% (Tabel 4). 

Meskipun minyak goreng “B” pada awalnya memiliki FFA yang lebih rendah, namun 

setelah penggorengan ke-10, minyak goreng “A” dan minyak goreng “B” menunjukkan 

nilai FFA yang tidak jauh berbeda (Gambar 5). Jadi, minyak goreng “B” mengalami 
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peningkatan FFA yang lebih besar dibandingkan dengan minyak goreng “A”. Hal ini 

berhubungan dengan perbedaan IV antara kedua minyak. Minyak goreng “A” memiliki 

IV yang lebih rendah dibandingkan minyak goreng “B”, yang artinya minyak goreng 

“B” memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

minyak goreng “A” (Ahmad, 2014). Menurut Nawar (1969) dalam Choe & Min (2007), 

hidrolisis lebih mudah terjadi pada minyak dengan kandungan asam lemak tak jenuh 

daripada minyak dengan asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh yang berantai 

pendek lebih larut di dalam air dibandingkan asam lemak jenuh yang berantai panjang. 

Air yang berasal dari makanan dapat dengan mudah bereaksi dengan lemak berantai 

pendek secara hidrolisis. Semakin banyak kandungan air dalam makanan, maka 

hidrolisis minyak akan semakin tinggi (Choe & Min, 2007).  

 

4.5. Peroxide Value (PV) 

 

Produk primer dari oksidasi lemak adalah hidroperoksida yang secara umum dikenal 

sebagai peroksida. Oleh karena itu, cukup masuk akal untuk menentukan konsentrasi 

peroksida sebagai suatu ukuran dari tingkat oksidasi. Namun demikian, teori ini terbatas 

oleh sifat peroksida yang merupakan produk sementara (Gray, 1978). Berdasarkan hasil 

penelitian (Gambar 6), pada penggorengan pertama, PV minyak “A” maupun minyak 

“B” mengalami peningkatan secara tajam, sementara pada penggorengan berikutnya 

laju peningkatan PV mulai berkurang. Hasil yang serupa juga didapatkan pada 

penelitian Maniak et al. (2009). Hal ini dikarenakan pada oksidasi lemak dan minyak, 

kecepatan awal dari pembentukan hidroperoksida akan melebihi kecepatan 

dekomposisinya (Shahidi & Wanasundara, 2008). 

 

Berdasarkan peningkatan dan penurunan yang terjadi pada minyak goreng “A” dan 

minyak goreng “B” secara keseluruhan (Gambar 6), dapat dilihat bahwa perbedaan PV 

yang dihasilkan tidak terlalu jauh. Waktu untuk mencapai tingkatan hidroperoksida 

yang maksimal dalam proses oksidasi dipengaruhi oleh derajat kejenuhan, dan terjadi 

paling cepat pada lemak yang sangat tidak jenuh karena hidroperoksida di dalamnya 

lebih mudah terdekomposisi (Frankel, 2012). Terbukti dalam hasil penelitian, minyak 

goreng “A” pada awalnya memiliki PV sebesar 6,39, kemudian pada penggorengan 
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pertama meningkat menjadi 12,30, sementara minyak goreng “B” pada awalnya 

memiliki PV sebesar 2,35, kemudian pada penggorengan pertama meningkat menjadi 

11,57. Artinya, peningkatan PV minyak goreng “B” setelah penggorengan pertama 

lebih besar dibandingkan dengan minyak goreng “A”. Selanjutnya, PV terus meningkat 

hingga mencapai nilai maksimal dan pada akhirnya mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan setelah tingkatan hidroperoksida maksimal sudah tercapai, hidroperoksida 

akan terdekomposisi menjadi berbagai jenis produk oksidasi sekunder seperti aldehid, 

keton, alkohol, dimer, trimer, epoksida, dan hidrokarbon, sehingga kandungan 

hidroperoksida tersebut menurun secara drastis (Frankel, 2012; Warner, 2008).  

 

Untuk memeriksa tingkat kerusakan minyak goreng, analisa PV perlu diikuti dengan 

parameter-parameter yang lain, khususnya p-anisidine value (p-AV) dan total oxidation 

(TOTOX). Peningkatan PV selama periode penggorengan mengindikasikan 

pembentukan peroksida dari reaksi oksidasi. Namun demikian, peroksida bersifat tidak 

stabil di bawah kondisi penggorengan, dan ketika kerusakan minyak berlanjut, 

hidroperoksida akan terdekomposisi membentuk senyawa karbonil dan aldehid, 

menyebabkan PV menurun (Shahidi & Wanasundara, 2002 dalam Semb, 2012). Hal 

inilah yang menyebabkan jumlah peroksida di dalam minyak tidak dapat digunakan 

untuk mengestimasi tingkat kerusakan minyak (Abdulkarim et al., 2007). Oleh karena 

itu, pada penelitian ini juga dilakukan pengujian terhadap p-AV dan TOTOX minyak. 

 

4.6. p-Anisidine Value (p-AV) 

 

p-Anisidine value merupakan pengukuran kandungan aldehid di dalam minyak, 

terutama 2,4-dienal dan 2-alkenal. Aldehid adalah produk sekunder yang dihasilkan 

selama oksidasi lemak. Aldehid mencakup hampir 50% komponen volatil yang 

dihasilkan selama oksidasi lemak (Tompkins & Perkins, 1999). Jika dilihat secara 

keseluruhan (Gambar 7), minyak goreng “A” dan minyak goreng “B” menunjukkan 

kenaikan p-AV yang hampir sama sehingga perbedaannya tidak terlalu kelihatan. 

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan bahwa p-AV secara signifikan semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya frekuensi penggorengan. Hal ini terjadi karena produk 

primer oksidasi yang tidak stabil, yaitu hidroperoksida, terdekomposisi lebih lanjut 
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membentuk senyawa aldehid, dan senyawa ini tidak mudah terdekomposisi lebih lanjut 

(Abdulkarim et al., 2007).  

 

4.7. Total Oxidation (TOTOX) 

 

Nilai TOTOX menunjukkan kualitas minyak, status oksidasi, dan kehadiran produk-

produk oksidasi yang terbentuk pada tahap sebelumnya (Nayak et al., 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 7), nilai TOTOX dari penggorengan ke-0 sampai 

ke-10 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada awalnya TOTOX mengalami 

peningkatan yang cukup tajam, namun dimulai dari penggorengan ke-3 sampai dengan 

penggorengan ke-10, laju peningkatan TOTOX mulai berkurang. Hal ini dipengaruhi 

oleh laju peningkatan PV yang juga meningkat secara tajam pada awal penggorengan, 

karena seperti yang telah dinyatakan oleh Shahidi & Wanasundara (2008), pada oksidasi 

lemak dan minyak, kecepatan awal dari pembentukan hidroperoksida melebihi 

kecepatan dekomposisinya. Hal ini didukung oleh hasil pengujian korelasi antara PV 

dan TOTOX yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan berbanding lurus 

yang sangat kuat (Lampiran 3). 

 

Jika dilihat secara keseluruhan (Gambar 8), perbedaan TOTOX antara minyak “A” dan 

minyak “B” dari penggorengan ke-0 sampai ke-10 terlihat tidak signifikan. Nilai 

TOTOX pada minyak goreng “B” yang sedikit lebih tinggi dapat disebabkan karena 

tingginya persentase PUFA dalam minyak, khususnya asam linoleat dan asam linolenat 

(Abdulkarim et al., 2007). Terbukti dalam pengujian IV yang menunjukkan bahwa 

minyak goreng “B” memiliki IV yang lebih tinggi dibandingkan minyak goreng “A”, 

sehingga kandungan asam lemak tak jenuh di dalamnya lebih banyak (Ahmad, 2014). 

Hal ini didukung oleh Stevenson et al. (1984) dan Warner et al. (1994) dalam Choe & 

Min (2007) yang menyatakan bahwa kecepatan oksidasi minyak akan semakin tinggi 

ketika kandungan asam lemak tak jenuh di dalam minyak goreng semakin tinggi.  

 

 


