
1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Minyak goreng kelapa sawit merupakan salah satu jenis minyak goreng yang sangat 

populer di Indonesia. Dapat diketahui pada tahun 2011 konsumsi minyak goreng di 

Indonesia mencapai 8,24 liter/kapita/tahun dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan 

menjadi 9,33 liter/kapita/tahun (SUSENAS, 2012). Minyak goreng kelapa sawit selalu 

digunakan dalam proses penggorengan dikarenakan dapat menambah warna, tekstur dan 

flavor yang diinginkan dari bahan pangan yang digoreng. Selain memberikan 

keuntungan, perlakuan penggorengan juga dapat menyebabkan kerusakan minyak 

goreng (Warner, 2004). Minyak goreng dapat rusak karena minyak dipanaskan dengan 

suhu tinggi (160–180°C) (Moreira et al., 1999). Pada suhu tinggi, minyak dapat berubah 

secara signifikan karena terjadi reaksi kimia dan fisika yang menghasilkan produk-

produk degradasi minyak. Produk-produk dekomposisi inilah yang akan mempengaruhi 

kualitas fungsional, sensori, dan nutrisi dari minyak goreng maupun bahan pangan yang 

digoreng (Warner, 2004). 

 

Kerusakan minyak goreng biasanya dapat dilihat berdasarkan dari warna dan tingkat 

kebeningan dari minyak goreng tersebut, tetapi untuk lebih pastinya biasanya dilakukan 

uji-uji kimia yang lebih spesifik seperti uji free fatty acid, preoxide value, anisidine 

value, total oxidation value, iodine value, dan photometric color index (Warner, 2004). 

Nilai-nilai yang didapatkan dari uji-uji tersebut dapat dijadikan standar kerusakan 

minyak, seperti batas maksimal FFA sebesar 2% dan jika minyak goreng memiliki nilai 

FFA lebih 2% maka minyak tersebut harus dibuang (Firestone, 1993). Selain menjadi 

standar kerusakan minyak, uji-uji tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan 

kualitas minyak goreng pada kondisi baru maupun selama minyak goreng tersebut 

sudah digunakan untuk menggoreng. 

 

Pada saat minyak digunakan untuk menggoreng bahan makanan, minyak akan mulai 

mengalami kerusakan (Warner, 2004). Kerusakan minyak tersebut dapat disebabkan 

karena reaksi hidrolisis dan reaksi oksidasi. Reaksi hidrolisis terjadi karena adanya air 
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dalam minyak dan air ini berasal dari bahan pangan yang digoreng. Reaksi hidrolisis 

akan menghasilkan free fatty acid. Reaksi oksidasi terjadi karena kontak oksigen 

dengan minyak pada suhu tinggi sehingga minyak teroksidasi dan menghasilkan 

hidroperoksida dan pada oksidasi selanjutnya akan menghasilkan aldehid dan keton 

(Choe & Min, 2009). Produk-produk dekomposisi yang terdapat pada minyak akan 

menyebabkan nilai-nilai uji seperti FFA, PV, p-AV, TOTOX, dan PCI meningkat dan 

IV menurun.  

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masyarakat memiliki anggapan bahwa 

minyak yang lebih bening merupakan minyak yang lebih baik. Minyak goreng yang 

lebih bening memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi (Sarin et al., 

2009). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdulkarim et al. (2007) dapat 

disimpulkan bahwa minyak goreng yang memiliki asam lemak tak jenuh lebih tinggi 

lebih rentan rusak terhadap oksidasi maupun hidrolisis selama proses penggorengan 

berulang. Berdasarkan dari teori yang disampaikan Sarin et al. (2009) dan Abdulkarim 

et al. (2007), minyak goreng yang lebih bening akan mengalami kerusakan lebih cepat 

jika dibandingkan dengan minyak goreng yang tidak terlalu bening. Oleh karena itu, 

dilakukan penelitian tentang penurunan kualitas minyak goreng kelapa sawit dengan 

tingkat kebeningan berbeda selama proses penggorengan dengan bahan tempe. 

 

Bahan pangan yang paling sering diolah dengan cara penggorengan oleh masyarakat 

salah satunya adalah tempe. Tempe merupakan bahan pangan khas Indonesia. Selain itu, 

tempe merupakan bahan pangan yang memiliki nutrisi yang baik, seperti protein, serat, 

fosfor, kalsium, besi, thiamin,  riboflavin, dan niacin (Shurtleff & Aoyagi, 1979). Oleh 

karena itu, tempe dipilih untuk menjadi bahan pangan yang akan digoreng pada 

penelitian ini. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Minyak Goreng Kelapa Sawit 

 

Minyak goreng kelapa sawit merupakan minyak hasil olahan dari Crude Palm Oil 

(CPO) yang melalui proses refinery dan fraksinasi. Proses refinery terbagi menjadi 

beberapa tahap, yaitu degumming, bleaching, dan deodorizing. Degumming merupakan 

proses penghilangan getah yang ada di dalam CPO. Bleaching adalah proses penyerapan 

sisa asam fosfat yang digunakan pada proses degumming dan proses penyerapan 

pengotor yang ada di CPO. Deodorizing adalah proses penghilangan komponen-

komponen volatile dan sebagian besar karotenoid yang terkandung didalam CPO. 

Setelah melalui proses refinery, hasil akhir dari proses refinery disebut Refined 

Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) (Basiron, 2005). RBDPO akan diolah lagi 

pada proses fraksinasi untuk mendapatkan produk yang diinginkan.  

 

Proses fraksinasi terbagi menjadi dua tahap besar, yaitu kristalisasi dan filtrasi (Shahidi 

& Zhong, 2005). Pada tahap kristalisasi RBDPO akan didinginkan secara perlahan 

untuk membentuk kristal-kristal lemak pada minyak. Kristalisasi merupakan salah satu 

proses yang menjadi critical control point karena jika kristal yang terbentuk terlalu 

kecil maka akan menyebabkan cloudy pada produk akhir pada saat produk berada di 

pasaran. Sebaliknya, jika kristal yang terbentuk terlalu besar maka akan menyebabkan 

yield dari olein (minyak goreng) dihasilkan akan berkurang karena ada olein yang 

terjebak pada struktur kristal lemak. Selain itu, proses filtrasi juga merupakan critical 

control point. Membran filter yang robek atau bocor akan menyebabkan kristal-kristal 

lemak tidak dapat tersaring dengan sempurna dan jika itu terjadi maka proses harus 

diulang dari tahap kristalisasi (Basiron, 2005).  

 

Minyak goreng yang berada di pasaran secara sekilas memiliki tingkat kebeningan yang 

sama, tetapi sebenarnya minyak goreng memiliki tingkat kebeningan yang berbeda-

beda. Tingkat kebeningan minyak ditentukan berdasarkan pada komposisi asam lemak 

pada masing-masing merek minyak goreng. Minyak goreng yang memiliki asam lemak 

tak jenuh memiliki tingkat kebeningan yang lebih tinggi (Sarin et al., 2009). Minyak 
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goreng yang lebih bening rentan terhadap oksidasi maupun hidrolisis (Abdulkarim et 

al., 2007). Proses oksidasi minyak dapat menyebabkan kerusakan pada minyak dan 

minyak yang rusak seharusnya tidak boleh digunakan lagi untuk menggoreng karena 

memberikan efek buruk pada kesehatan (Ayu et al., 2016). 

 

1.2.2. Tempe 

 

Tempe adalah makanan hasil fermentasi yang berasal dari Indonesia. Tempe dibuat dari 

fermentasi kacang kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus. Kedelai yang sudah 

melalui proses fermentasi tersebut akan mengandung protein tinggi. Pada tempe segar, 

protein yang terkandung didalamnya sebesar 20%. Jika dibandingkan dengan makanan 

sumber protein lainnya seperti telur (13%) dan susu (3%), tempe masih lebih tinggi. 

Selain itu, tempe memiliki protein yang lengkap yang terdiri dari delapan hingga 

sepuluh asam-asam amino yang diperlukan oleh tubuh seperti methionine, cystine, 

threonine, valine, lysine, leucine, phenylalanine, thyrosine, isoleucine, dan thryptophan 

(Shurtleff & Aoyagi, 1979).  

 

Salah satu keunggulan tempe dibandingkan bahan pangan lainnya selain kandungan 

proteinnya yang tinggi adalah tempe merupakan makanan yang sangat baik untuk diet 

karena hanya mengandung 157 kalori per 100 gram, tidak ada kolesterol dan rendah 

lemak jenuh. Dalam tempe terkandung lemak jenuh dan tidak jenuh. Lemak tak jenuh 

memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu polyunsaturated fatty acid (PUFA) sebesar 

62,2% dan monounsaturated fatty acid (MUFA) 17,3 %, sedangkan kandungan lemak 

jenuhnya hanya 14,5% (Shurtleff & Aoyagi, 1979).  

 

1.2.3. Metode Penggorengan Deep-fat-frying 

 

Deep-fat frying merupakan salah satu metode penggorengan yang sering digunakan 

untuk menggoreng makanan karena prosesnya cepat dan menghasilkan flavor dan 

tekstur yang diinginkan. Selama penggorengan dengan menggunakan metode deep-fat 

frying, bahan pangan dapat matang disebabkan karena transfer panas dari minyak panas 

ke bahan pangan yang dingin. Bahan pangan yang dimasukkan ke dalam minyak yang 
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panas akan mengakibatkan suhu minyak menurun. Hal ini dikarenakan moisture yang 

terdapat dalam bahan pangan (Warner, 2004). Pada saat penggorengan berlangsung 

minyak akan terserap ke dalam bahan pangan dan menyebabkan bahan pangan memiliki 

tekstur yang crispy dan flavor deep-fried. Selain itu, pada penggorengan berlanjut 

minyak akan mengalami kerusakan karena suhu tinggi dan moisture (Warner, 2004).  

 

Penggorengan yang berlanjut akan menyebabkan degradasi minyak goreng yang 

menghasilkan senyawa-senyawa volatile dan non-volatil. Sebagian besar senyawa 

volatile menguap di atmosfer bersama dengan steam, sementara senyawa non-volatil 

yang tersisa di dalam minyak mengalami reaksi kimia yang lebih jauh atau terserap di 

dalam makanan yang digoreng. Senyawa-senyawa non-volatil di dalam minyak 

mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari makanan yang digoreng, seperti stabilitas 

flavor, rasa dan tekstur selama penyimpanan. Deep-fat frying juga menurunkan 

kandungan asam lemak tidak jenuh di dalam minyak dan meningkatkan foaming, warna, 

viskositas, densitas, panas spesifik, dan kandungan asam lemak bebas, materi polar dan 

senyawa-senyawa polimer. Oleh karena itu, deep-fat frying yang dilakukan berulang-

ulang dapat menghasilkan konstituen-konstituen yang tidak hanya mempengaruhi 

kualitas makanan tetapi juga dapat menyebabkan pembentukan senyawa-senyawa yang 

merugikan bagi kesehatan (Sunisa, 2011). 

 

1.2.4. Kerusakan Minyak Goreng 

 

Kerusakan pada minyak goreng dapat terjadi karena beberapa reaksi: 

a. Oksidasi 

Oksidasi adalah suatu reaksi kimia yang dapat terjadi oleh karena paparan udara. 

Reaksi oksidasi ini akan menyebabkan pembentukan banyak senyawa, seperti 

radikal bebas, hidroperoksida, aldehid, dan keton. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi 

saat proses oksidasi ini berkontribusi membentuk produk-produk dekomposisi 

minyak yang volatil maupun yang non-volatil (Warner, 2004). 

 

Selama proses oksidasi berlangsung, ikatan-ikatan rangkap asam lemak tak jenuh 

yang terdapat pada minyak menjadi sasaran dari reaksi kimia tersebut. Hal inilah 
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yang menyebabkan kerusakan oksidatif. Reaksi oksidasi dipercepat oleh suhu tinggi, 

konsentrasi produk oksidasi yang lebih tinggi (peroksida dan aldehid), katalis 

logam, lipoxydase, senyawa hematin, reduksi antioksidan, ketidakhadiran 

deaktivator logam, waktu penyimpanan dan sinar ultraviolet atau sinar visible. 

Reaksi oksidasi akan menyebabkan rusaknya karotenoid, asam lemak esensial 

(linoleat dan linolenat), dan tokoferol yang terkandung di dalam minyak (Warner, 

2004). 

 

b. Hidrolisis 

Pada proses ini molekul minyak (triasilgliserol, juga dikenal sebagai trigliserida) 

bereaksi dengan molekul air, melepaskan satu molekul asam lemak, umumnya 

dikenal sebagai asam lemak bebas, dan satu molekul diasilgliserol (juga disebut 

digliserida). Reaksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Triasilgliserol + H2O  Asam lemak bebas + Diasilgliserol 

 

Reaksi hidrolisis minyak terjadi selama penggorengan. Hidrolisis terjadi ketika 

minyak dan air membentuk suatu larutan. Minyak dan air tidak dapat bercampur 

kecuali pada suhu tinggi di bawah tekanan tinggi pada 260
°
C atau lebih tinggi. Pada 

suhu penggorengan (149–213°C), larutan minyak dan air yang terbentuk hanya 

sedikit, kecuali jika terdapat sejumlah kecil surfaktan di dalam penggorengan. Suatu 

surfaktan dapat memfasilitasi pembentukan larutan minyak dan air selama 

penggorengan. Hal ini terutama menjadi penyebab terjadinya pembentukan asam 

lemak bebas di dalam minyak goreng (Gupta, 2005). 

 

Kerusakan minyak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidakjenuhan asam 

lemak, temperatur minyak, penyerapan oksigen, kehadiran logam pada makanan dan di 

minyak, dan jenis makanan. Contohnya saja kentang yang digoreng dapat mempercepat 

proses degradasi minyak karena dapat menambah oksigen ke dalam minyak. Selain itu, 

partikel-partikel makanan yang tersisa saat penggorengan dapat mempercepat proses 

degradasi minyak. Oleh karena itu, sebaiknya setelah minyak digunakan untuk 



7 

 

 

 

menggoreng bahan pangan, partikel-partikel makanan yang tersisa dalam minyak 

disaring atau dihilangkan (Warner, 2004). 

 

1.2.5. Analisa Kualitas Minyak Goreng 

 

Produk-produk dekomposisi minyak terbagi menjadi dua jenis, yaitu produk-produk 

dekomposisi yang volatil dan produk-produk dekomposisi yang non-volatil. Produk-

produk dekomposisi yang non-volatil teridiri dari monogliserida, digliserida, trigliserida 

yang teroksidasi, trigliserida dimer, trigliserida trimer, trigliserida polimer, dan asam 

lemak bebas, sedangkan produk-produk dekomposisi yang bersifat volatil terdiri dari 

hidrokarbon, keton, aldehid, alkohol, ester, dan lakton (Warner, 2004). 

 

Analisa kualitas minyak juga terbagi menjadi dua jenis. Analisa senyawa yang bersifat 

non-volatil terdiri dari nilai iodin, komposisi asam lemak, senyawa polar total, asam 

lemak bebas, warna, viskositas, smoke point, tinggi busa. Analisa senyawa yang bersifat 

volatil terdiri dari nilai peroksida, senyawa-senyawa volatil. Analisa produk 

dekomposisi oksidasi terdiri dari nilai peroksida, nilai anisidin, dan total oksidasi. 

 

a. Peroxide Value (PV) 

Peroxide Value adalah suatu metode untuk mengukur hidroperoksida yang ada 

di dalam minyak. Pengujian ini ditentukan melalui metode iodometri. Hal ini 

berdasarkan pengurangan gugus hidroperoksida yang berikatan dengan ion (I
-
). 

Jumlah I2 yang terlepas sebanding dengan konsentrasi peroksida. I2 yang 

terlepas akan diukur dengan menggunakan metode titrasi, dengan natrium 

tiosulfat sebagai titran dan amilum sebagai indikatornya (Shahidi & 

Wanasundara, 2008). 

 

Pada saat penggorengan minyak akan teroksidasi, dan pada saat minyak 

teroksidasi maka senyawa hidroperoksida akan mulai terbentuk dan bisa 

teroksidasi lebih lanjut. Jumlah hidroperoksida yang ada didalam minyak dapat 

menjadi acuan untuk mengetahui kualitas minyak goreng tersebut. Jumlah 
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hidroperoksida ini akan menentukan minyak goreng tersebut masih layak 

digunakan atau tidak (Shahidi & Wanasundara, 2008). 

 

b. Iodine Value (IV) 

Iodine value adalah suatu pengukuran derajat ketidakjenuhan dari suatu minyak 

yang artinya semakin tinggi IV maka semakin tidak jenuh minyak tersebut. Nilai 

iodin digambarkan sebagai gram dari iodin yang terserap per 100 gram sampel. 

Semakin tinggi jumlah lemak tak jenuh maka semakin banyak iodin yang 

terserap dan semakin tinggi nilai iodin yang dihasilkan (O’Keefe & Pike, 2010). 

 

Selama penggorengan berlangsung minyak akan mengalami kerusakan. Salah 

satu penyebab kerusakan minyak adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi akan 

menyerang ikatan ikatan rangkap yang terdapat pada minyak, khususnya pada 

asam-asam lemak tak jenuh (Choe dan Min, 2007). Selama penggorengan 

berulang IV semakin lama akan semakin menurun yang artinya minyak tersebut 

akan semakin jenuh (Abdulkarim et al., 2007). 

 

c. Free Fatty Acid (FFA) 

Free fatty acid adalah suatu metode yang mengukur keasaman dari minyak 

goreng yang merupakan hasil dari reaksi hidrolisis trigliserida yang terjadi 

selama proses penggorengan. Pengukuran asam lemak bebas berdasarkan dari 

jumlah asam lemak bebas yang terbentuk dari reaksi hidrolisis. Acid Value (AV) 

digambarkan sebagai mg KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam bebas 

yang ada dalam 1 gram lemak atau minyak. AV sering digunakan sebagai 

standar minyak goreng (2 mg KOH/g minyak). Pada sampel yang tidak 

mengandung asam selain asam lemak, FFA dapat di konversikan kedalam AV 

maupun sebaliknya (O’Keefe & Pike, 2010). 

 

Selama proses penggorengan, air yang berada didalam bahan pangan akan 

menguap. Uap air inilah yang akan menyebabkan reaksi hidrolisis. Semakin 

banyak kandungan air yang ada dalam bahan pangan maka semakin banyak juga 

reaksi hidrolisis yang terjadi. Reaksi hidrolisis adalah suatu reaksi antara 
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trigliserida yang ada dalam minyak dengan air yang berasal dari bahan pangan 

menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Jumlah asam lemak bebas inilah 

yang dapat menggambarkan reaksi hidrolisis yang terjadi dalam minyak saat 

penggorengan dilakukan. Selain itu, produk-produk dekomposisi reaksi 

hidrolisis dapat memperpendek umur simpan dari minyak goreng (Warner, 

2004). 

 

d. Anisidine Value (p-AV) 

Anisidine value adalah suatu metode untuk mengukur jumlah α- dan β-aldehid 

tak jenuh (terutama 2-alkenal dan 2,4-dienal), yang merupakan hasil oksidasi 

sekunder dari minyak. Senyawa-senyawa aldehid yang ada pada minyak akan 

direaksikan dengan reagen p-anisidine untuk membentuk chromogen yang 

selanjutkan akan diukur dengan spektrofotometer (O’Keefe & Pike, 2010). 

 

Selama proses penggorengan berlangsung, oksigen yang kontak dengan minyak 

akan menyebabkan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi primer pada minyak akan 

menghasilkan hidroperoksida dan reaksi oksidasi sekunder pada minyak akan 

menghasilkan aldehid. Semakin banyak penggorengan dilakukan maka senyawa 

aldehid yang berada dalam minyak akan semakin banyak. Semakin banyak 

senyawa aldehid dalam minyak akan menyebabkan off flavor atau bau tengik 

pada minyak. Bau tengik ini akan menyebabkan bahan pangan yang digoreng 

juga memiliki bau yang tengik (Warner, 2004). 

 

e. Total Oxidation (TOTOX) 

Nilai Total Oxidation (TOTOX) merupakan nilai yang didapatkan dari 

kombinasi antara anisidine value dan peroxide value. Pada saat penggorengan 

akan terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yang terjadi akan terjadi dua tahap, 

oksidasi primer dan oksidasi sekunder. Nilai TOTOX inilah yang 

menggambarkan reaksi oksidasi yang terjadi di dalam minyak secara 

keseluruhan (Warner, 2004). Pengukuran nilai total oksidasi dapat 

memperkirakan penurunan kualitas minyak goreng (Shaidi & Wanasundara, 

2008).  
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f. Photometric Color Index (PCI) 

Photometric Color Index adalah suatu metode untuk mengukur warna atau 

tingkat kebeningan dari suatu minyak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 

metode spektrofotometrik. Pada metode ini, sampel minyak dengan suhu 25-

30°C diletakkan ke dalam cuvette dan diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang 460, 550, 620, dan 670 nm (O’Keefe & Pike, 2010).  

 

Warna minyak akan semakin gelap selama proses penggorengan berulang yang 

dilakukan (Aminah, 2010). Perubahan warna atau tingkat kebeningan minyak ini 

terjadi karena ada reaksi maillard (Choe dan Min, 2007). Selain itu, produk-

produk dekomposisi yang bersifat non-volatil seperti trigliserida yang telah 

teroksidasi dan Free Fatty Acid (FFA) juga mempengaruhi intensitas warna 

minyak. Perubahan warna atau tingkat kebeningan minyak adalah suatu indikasi 

awal dari kerusakan minyak (Abdulkarim et al., 2007). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh tingkat kebeningan terhadap kualitas minyak goreng 

kelapa sawit selama proses penggorengan tempe yang dilakukan hingga sepuluh kali. 

 

 


