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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Persepsi dan Kondisi di Masyarakat tentang Minyak Goreng 

 

Berdasarkan dari hasil observasi, masyarakat masih memiliki paradigma bahwa minyak 

yang memiliki warna lebih bening merupakan minyak yang lebih baik. Hal ini menjadi 

suatu perdebatan yang mungkin sampai sekarang belum diketahui minyak mana yang 

memiliki kualitas yang lebih baik. Menurut Sarin et al. (2009) minyak goreng yang 

lebih bening memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Abdulkarim et al. (2007) didapatkan bahwa minyak 

goreng yang memiliki asam lemak tak jenuh lebih tinggi lebih rentan terhadap 

kerusakan oksidasi maupun hidrolisis selama proses penggorengan berulang. Pada 

proses oksidasi, produk-produk oksidasi yang dihasilkan adalah hidroperoksida dan 

senyawa-senyawa low molecular volatile, seperti aldehida, keton, asam karboksilat, 

rantai pendek alkana dan alkena (Choe dan Min, 2007).  

 

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat menggoreng makanan sebanyak satu sampai 

tiga kali penggorengan dengan indikatornya adalah warna minyak. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Aminah (2010) yang menyarankan bahwa penggorengan dilakukan 

maksimal sebanyak lima kali penggorengan. Selain itu, minyak goreng yang digunakan 

untuk menggoreng berulang-ulang akan menyebabkan warna minyak semakin gelap dan 

ini merupakan salah satu indikator kerusakan minyak. 

 

Salah satu bahan pangan yang paling sering digoreng oleh masyarakat adalah tempe. 

Tempe merupakan makanan khas yang sangat populer di Indonesia. Selain itu, tempe 

merupakan bahan pangan yang memiliki nutrisi yang baik bagi kesehatan manusia, 

seperti protein, serat, fosfor, kalsium, besi, thiamin, riboflavin, niacin (Shurtleff dan 

Aoyagi, 1979).  

 

Sebagian besar masyarakat memisahkan bahan pangan yang berbeda saat menggoreng, 

seperti pada saat menggoreng ikan dengan tempe, minyak yang digunakan berbeda. Hal 

ini dilakukan karena pemisahan tersebut dapat memperlambat kerusakan minyak pada 
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saat penggorengan berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori Warner (2004) yang 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi minyak adalah 

bahan pangan yang akan digoreng, ketidakjenuhan asam lemak, temperatur minyak, 

penyerapan oksigen, kehadiran metal didalam makanan maupun pada minyak. 

 

4.2. Photometric Color Index (PCI) 

 

Berdasarkan dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa semakin meningkat frekuensi 

penggorengan maka semakin meningkat pula nilai PCI minyak. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Aminah (2010) yang menyatakan bahwa semakin sering minyak digunakan 

untuk menggoreng maka minyak akan mempunyai warna yang semakin gelap. Menurut 

Choe dan Min (2007), perubahan warna minyak dapat terjadi karena reaksi maillard. 

Reaksi ini dapat terjadi karena produk-produk oksidasi lemak bereaksi dengan amina, 

asam amino dan protein yang terdapat pada bahan makanan dan menghasilkan aldehida, 

epoksida, hidroksiketon, dan senyawa-senyawa dikarboksilat. Selain itu, peningkatan 

intensitas warna juga dapat dipengaruhi oleh akumulasi dari produk-produk 

dekomposisi yang bersifat non-volatil, seperti trigliserida yang telah teroksidasi dan 

FFA (Abdulkarim et al., 2007) 

 

Berdasarkan dari Gambar 2, peningkatan PCI minyak goreng “B” lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan minyak goreng “A”. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Abdulkarim et al. (2007) bahwa pada akhir penggorengan yang 

dilakukan, warna yang dihasilkan tidak terlalu berbeda jauh. Perubahan warna pada 

minyak goreng (Gambar 3) merupakan indikasi visual dari tingkat kerusakan minyak 

yang disebabkan oleh oksidasi. Oleh karena itu, minyak goreng “B” mengalami 

kerusakan oksidatif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak goreng “A”. 

 

4.3. Iodine Value (IV) 

 

Menurut Abdulkarim et al. (2007), nilai iodin menunjukkan derajat ketidakjenuhan dari 

minyak. Berdasarkan dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa nilai iodin yang 

didapatkan mengalami fluktuasi, tetapi jika dilihat dari secara keseluruhan nilai iodin 
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menurun selama penggorengan. Nilai iodin yang semakin menurun disebabkan oleh 

oksidasi dan polimerisasi yang memecah ikatan rangkap (Abdulkarim et al., 2007).  

 

Berdasarkan dari Tabel 2, nilai iodin minyak “B” lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

minyak goreng “A”. Menurut Sulieman et al. (2006), semakin tinggi nilai iodin maka 

semakin tidak jenuh minyak atau lemak tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukannya, minyak goreng dengan PUFA rendah memiliki stabilitas lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan minyak goreng yang memiliki PUFA tinggi. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yoon et al. (1987) bahwa penurunan nilai 

iodin pada minyak dengan PUFA tinggi lebih cepat daripada minyak dengan PUFA 

rendah.  

 

Selain itu, menurut Sarin et al. (2009) minyak goreng yang lebih bening memiliki 

kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa minyak 

goreng “B” memiliki kandungan asam lemak tak jenuh lebih tinggi berdasarkan dari 

tingkat kebeningan (dapat dilihat secara visual pada Gambar 3) dan IV-nya yang lebih 

tinggi daripada minyak goreng “A”. Selain itu, hasil pengujian korelasi antara IV 

dengan PCI (Lampiran 3) menunjukkan korelasi yang kuat yang artinya tingkat 

kebeningan yang tinggi menunjukkan IV yang tinggi juga. 

 

4.4. Free Fatty Acid (FFA) 

 

Berdasarkan dari Gambar 4, dapat diketahui bahwa nilai FFA semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya frekuensi penggorengan yang dilakukan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Aminah (2010), bahwa nilai free fatty acid akan 

semakin meningkat selama penggorengan. Hal ini dikarenakan free fatty acid 

merupakan hasil dari oksidasi ikatan rangkap minyak yang membentuk senyawa-

senyawa karbonil dan selanjutnya akan teroksidasi lagi membentuk asam lemak dengan 

berat molekul yang ringan (Sulieman et al. 2006). Selain itu, Abdullah (2007) juga 

menambahkan bahwa meningkatnya nilai FFA menunjukkan bahwa minyak mulai 

mengalami kerusakan yang disebabkan oleh reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis minyak 

akan menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. 
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Dapat dilihat juga pada Gambar 4 peningkatan nilai FFA minyak goreng “B” lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan minyak goreng “A”. Pada nilai FFA awal memang 

nilai FFA dari minyak “B” lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai FFA awal 

minyak “A”, tetapi jika dilakukan perlakuan penggorengan hingga sepuluh kali, dapat 

dilihat bahwa nilai FFA minyak “B” peningkatannya lebih tinggi daripada minyak “A”. 

Hal ini disebabkan karena minyak “B” memiliki polyunsaturated fatty acid (PUFA) 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak “A”. Sesuai dengan penelitian Warner & 

Mounts (1993), minyak dengan komposisi PUFA lebih rendah memiliki stabilitas 

penggorengan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak dengan komposisi 

PUFA lebih tinggi.  

 

Berdasarkan pada Tabel 3, nilai FFA tertinggi pada minyak goreng “A” sebesar 0,43 ± 

0,03 dan minyak goreng “B” sebesar 0,50 ± 0,02. Menurut Firestone (1993), batas 

maksimal nilai FFA yang mengindikasikan bahwa minyak goreng itu sudah tidak layak 

digunakan yaitu sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng “A” dan 

minyak goreng “B” dengan penggorengan sebanyak sepuluh kali belum melewati batas 

maksimal dan masih dapat digunakan. 

 

4.5. Peroxide Value (PV) 

 

Berdasarkan dari Tabel 4, PV pada awalnya meningkat seiring dengan meningkatnya 

frekuensi penggorengan, tetapi setelah penggorengan ke 5 dan ke 6 nilai PV mulai 

mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Abdulkarim et al. (2007). Pada awalnya PV meningkat dan setelah mencapai puncaknya 

PV akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan ketika minyak atau lemak teroksidasi, 

kecepatan pembentukan hidroperoksida pada awal penggorengan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kecepatan kerusakannya, tetapi akan menjadi terbalik pada tahap 

selanjutnya (Shahidi & Wanasundra, 2008). Hasil pengujian PV yang fluktuatif 

disebabkan karena hidroperoksida merupakan produk primer dari oksidasi yang sangat 

cepat mengalami kerusakan (Warner, 2008). Hal itulah yang menyebabkan nilai PV bisa 

turun drastis dan kembail naik seperti yang terjadi pada penggorengan ke 6 minyak “A”. 

Selain itu, tingginya kecepatan pembentukan hidroperoksida pada awal penggorengan 
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menyebabkan PV langsung meningkat drastis seperti yang terjadi pada penggorengan 

ke-1 minyak “B”. 

 

Dapat dilihat pada Gambar 5 bahwa pada penggorengan ke-0 minyak goreng “B” 

memiliki PV yang lebih rendah, tetapi setelah perlakuan penggorengan dilakukan, PV 

minyak goreng “B” mengalami peningkatan yang lebih tinggi daripada minyak goreng 

“A”. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Abdulkarim et al. 

(2007) bahwa kenaikan PV lebih cepat terjadi pada minyak dengan kandungan asam 

linoleat tinggi (PUFA tinggi). Hal ini juga menunjukkan bahwa minyak yang memiliki 

PUFA lebih tinggi khususnya asam linoneat sangat tidak stabil terhadap kerusakan 

oksidatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa minyak 

“B” mengalami peningkatan PV yang lebih tinggi karena kandungan PUFA (asam 

linoleat) di dalamnya lebih tinggi. 

 

4.6. Anisidine Value (p-AV) 

 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa AV 

akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggorengan yang dilakukan. 

Meningkatnya AV disebabkan karena pada mekanisme oksidasi minyak, produk 

oksidasi primer minyak yang berupa hidroperoksida bersifat tidak stabil dan dapat 

terdekomposisi secara cepat pada suhu penggorengan menjadi produk oksidasi 

sekunder, seperti unsaturated aldehida, 2,4-dekadienal, 2,4-nonadienal, 2,4-oktadienal, 

2-heptenal atau 2-oktenal (Warner, 2004). Tetapi jika dilihat pada Gambar 6, pada 

penggorengan ke-8 minyak “A” mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena 

suhu penggorengan yang terlalu tinggi, sehingga aldehid terdegradasi dan akumulasinya 

menurun (Aladedunye & Przybylski, 2008). 

 

Berdasarkan dari Tabel 5, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa peningkatan AV 

minyak goreng “B” lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak goreng “A”. Hal ini 

membuktikan bahwa minyak goreng “B” lebih rentan terhadap oksidasi dibadingkan 

dengan minyak goreng “A”. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Abdulkarim et al. (2007) minyak goreng dengan kandungan PUFA yang lebih tinggi 
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menghasilkan AV yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak goreng dengan 

kandungan PUFA lebih rendah. 

 

4.7. Total Oxidation (TOTOX) 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa peningkatan 

TOTOX seiring dengan meningkatnya penggorengan yang dilakukan, tetapi kecepatan 

peningkatannya akan berkurang setelah penggorengan ke-3. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Mariod et al. (2006) bahwa peningkatan TOTOX dari minyak kelapa sawit 

pada awalnya akan meningkat secara drastis tetapi ketika TOTOX mencapai 60, 

kecepatan peningkatan TOTOX menurun dan mendekati konstan. Nilai TOTOX 

didapatkan dari hasil penjumlahan nilai PV dan AV (TOTOX= 2PV + p-AV) 

(Abdulkarim et al., 2007). PV yang meningkat secara drastis pada awal penggorengan  

dan akan menurun setelah dilakukan penggorengan berulang akan mempengaruhi nilai 

TOTOX ini (Shahidi dan Wanasundra, 2008). Bedasarkan uji korelasi yang telah 

dilakukan (Lampiran 3), PV dan TOTOX memiliki korelasi yang kuat yang artinya nilai 

TOTOX sangat dipengaruhi nilai PV.  

 

Berdasarkan dari hasil pengamatan (Tabel 6), pada awalnya memang minyak goreng 

“B” memiliki nilai TOTOX yang lebih rendah daripada minyak goreng “A”, tetapi 

setelah dilakukan penggorengan hingga sepuluh kali, minyak goreng “B” memiliki nilai 

TOTOX yang lebih tinggi daripada minyak goreng “A” (Gambar 7). Hal ini sesuai 

dengan penelitian Abdulkarim et al. (2007) bahwa nilai TOTOX tertinggi terdapat pada 

minyak dengan kandungan PUFA yang lebih tinggi.  

 

Menurut Mariod et al. (2006) minyak goreng yang memiliki kualitas baik memiliki nilai 

TOTOX sekitar 2-9. Minyak goreng dengan nilai TOTOX 10-30 adalah minyak goreng 

yang masih dapat diterima dan masih aman dikonsumsi oleh manusia. Berdasarkan dari 

teori Mariod et al. (2006) ini nilai TOTOX dapat dijadikan acuan untuk 

menggambarkan kualitas minyak goreng baru yang memiliki kualitas yang baik. 

 


