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4. PEMBAHASAN 

Minyak goreng digunakan sebanyak tiga kali untuk menggoreng emping melinjo. Produk 

emping yang telah jadi kemudian disimpan di dalam Climatic Chamber pada suhu 35
0
C 

dan RH 60%. Minyak yang digunakan untuk menggoreng dianalisa kualitasnya berdasar 

warna, viskositas, bilangan peroksida dan angka asam. Selain itu, setiap minggunya 

dilakukan analisa kualitas emping melinjo, ditinjau dari warna, bilangan peroksida, angka 

asam dan karakteristik sensorinya. 

 

4.1.Sifat Fisik Kimia Minyak Goreng 

Warna minyak menjadi salah satu penentu proses penggorengan. Minyak sebaiknya tidak 

digunakan kembali jika warnanya telah berubah secara permanen dibandingkan dengan 

warna aslinya (Yuniarto et al, 2008). Pada hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan 

hasil bahwa proses pengulangan penggorengan dengan minyak yang sama dapat 

menyebabkan perubahan warna pada minyak goreng. Indeks perubahan warna pada minyak 

goreng menunjukkan, perubahan warna terbesar terdapat pada minyak baru dengan minyak 

bekas penggorengan pertama. Dari hasil penelitian dapat dilihat nilai Lightness (L*) dan 

yellowness (b*) menunjukkan penurunan yang signifikan, sedangkan nilai redness (a*)  

minyak goreng mengalami kenaikkan. Hasil ini menunjukkan warna minyak goreng yang 

semakin gelap dan kemerahan. Warna minyak menjadi lebih gelap selama proses 

pengulangan penggorengan. Perubahan warna minyak dapat disebabkan oleh reaksi 

Maillard dari produk  dan pemicunya (Pokorny (1981) dalam Bhattacharya et al. (2008). 

Reaksi Maillard adalah reaksi-reaksi antara karbohidrat khusunya gula pereduksi dengan 

gugus amina primer, hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan bewarna coklat yang disebut 

melanoidin (Supriyanto et al., 2006).  

 

Salamah (2007) menyebutkan bahwa semakin sering minyak digunakan untuk menggoreng, 

kejernihan minyak akan berkurang. Hal ini juga terkait erat dengan reaksi oksidasi dan 

polimerisasi termal dari minyak goreng. Menurut Firestone (1961) yang dikutip dalam 

Febriyansyah (2007), minyak yang mengalami oksidasi dan pemanasan akan membentuk 

senyawa polimer yang mengandung gugus hidroksil dan karbonil dalam jumlah besar. 
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Penggunaan minyak secara terus menerus dalam waktu yang lama dan pada suhu tinggi, 

dapat menyebabkan minyak teroksidasi menjadi karbonil volatil, asam hidroksi, asam keto, 

dan asam epoksi. Senyawa-senyawa di atas dapat mengakibatkan rasa tengik pada minyak, 

dan warna minyak menjadi lebih gelap (Fellow, 1990).  

 

Polimerisasi termal merupakan proses polimerisasi minyak yang terjadi karena panas baik 

dengan adanya oksigen maupun tidak. Panas dapat memutus molekul minyak atau asam 

lemak. Komponen yang telah terputus kemudian dapat saling bereaksi dan berikatan 

membentuk molekul yang besar (Gupta, 2005). Terbentuknya molekul polimer inilah yang 

akan menyebabkan warna minyak goreng menjadi semakin menurun kejernihannya 

(Serjouie et al., 2010). 

 

Pada hasil pengujian viskositas minyak, didapatkan hasil bahwa semakin sering minyak 

digunakan dalam proses penggorengan maka minyak mengalami peningkatan viskositas. 

Peningkatan viskositas pada minyak diakibatkan oleh adanya reaksi polimerisasi yang 

berlangsung selama penggorengan. Reaksi polimerisasi disebabkan oleh suhu yang terlalu 

tinggi dan pemanasan yang lama (Salamah, 2007). Ketika minyak dipanaskan pada suhu 

ekstrim dalam waktu yang lama maka akan terbentuk molekul besar yang disebut polimer. 

Ketika polimer telah terbentuk dalam jumlah yang cukup banyak, maka viskositas dari 

minyak akan meningkat. Menurut Keijbebets et al., (2001) dalam Febriansyah (2007), 

polimer merupakan senyawa yang terbentuk di dalam minyak goreng akibat pemanasan 

terus menerus pada suhu tinggi dengan atau tanpa adanya oksigen.  

 

Selama penggorengan, minyak berada dalam kondisi suhu tinggi, adanya udara dan air 

yang dikandung oleh bahan menyebabkan minyak mengalami kerusakan (Yuniarto & 

Sukmawaty, 2008). Salah satu sifat kimia lemak adalah mudah mengalami oksidasi dan 

hidrogenasi. Hal ini karena asam lemak tak jenuh yang mudah teroksidasi dan 

terhidrogenasi (Sudarmadji et al., 1996). Menurut Pramita (2002), proses penggorengan 

dapat menyebabkan ikatan rangkap menjadi jenuh dan akan menyebabkan ikatan rangkap 

teroksidasi, membentuk gugus peroksida dan monomer siklik. Faktor-faktor seperti suhu, 
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adanya logam berat dan cahaya, tekanan udara, enzim dan adanya senyawa peroksida juga 

semakin mempercepat berlangsungnya oksidasi dan dengan demikian akan semakin cepat 

terjadi ketengikan.  

 

Dari hasil pengujian, semakin tinggi frekuensi penggunaan minyak goreng maka semakin 

tinggi pula bilangan peroksida pada minyak goreng. Minyak goreng yang digunakan secara 

berulang, dapat menyebabkan kerusakan pada minyak goreng. Menurut Aji & Hidayat 

(2009), minyak yang dipanaskan secara berulang-ulang pada suhu yang tinggi dan waktu 

yang cukup lama, maka akan menyebabkan oksidasi asam lemak tidak jenuh yang 

kemudian membentuk gugus peroksida dan monomer siklik. 

 

Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Codex Stan-210 (2009), bilangan peroksida 

pada minyak kelapa sawit adalah sebesar 10 meq/kg. Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa minyak bekas penggorengan kedua, bilangan peroksida 

minyak goreng telah melewati batas yang ditentukan oleh Codex Stan-210 (2009). Bilangan 

peroksida pada minyak bekas penggorengan kedua sebesar 12.5 meq/kg. Terbentuknya 

peroksida pada minyak goreng, dipengaruhi komposisi asam lemak pada minyak goreng. 

Minyak goreng yang digunakan adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit 

mengandung asam lemak tidak jenuh yang tinggi. Minyak kelapa sawit terutama 

mengandung asam palmitat (C 16:0) dan asam oleat (C 18:1) (Febriansyah, 2007). Nazrun 

et al. (2007) menambahkan bahwa selama proses penggorengan,lemak terutama jenis 

polyunsaturated fatty acids (PUFA) akan mengalami proses oksidasi.  

 

Menurut Pokorny (1998), substrat yang digoreng, juga mempengaruhi cepat atau tidaknya 

peroksida terbentuk. Kandungan pati yang berada pada substrat/produk yang berasal dari 

tumbuhan, bereaksi dengan minyak goreng begitu juga dengan polipeptida dan protein dan 

mengakibatkan triasilgliserol terikat dengan makromolekul pati. Pokorny (1998) 

menyatakan bahwa minyak goreng akan teroksidasi lebih cepat ketika menggoreng substrat 

pati daripada menggoreng substrat protein. Hal ini disebabkan karena pada substrat protein, 

terjadi reaksi antara peroksida lemak dengan residu asam amino pada protein.  
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Selain bilangan peroksida, angka asam juga menentukan mutu dari minyak. Ukuran dari 

jumlah asam lemak bebas dinamakan bilangan asam yang biasanya dihubungkan dengan 

proses hidrolisa lemak atau minyak yang berkaitan dengan mutu minyak atau lemak 

(Apriyantono et al., 1989). Bilangan asam ini dihitung berdasarkan berat molekul dari asam 

lemak atau campuran asam lemak. Makin tinggi angka asam, semakin rendah kualitasnya 

(Sudarmadji et al., 1989). Bheemreddy (2002) mengatakan bahwa semakin lama waktu 

penggorengan, maka asam lemak bebas yang dihasilkan semakin tinggi dan minyak yang 

telah digunakan berulang kali akan mengalami penurunan kualitas. Angka asam yang besar 

menunjukkan asam lemak bebas yang besar yang berasal dari hidrolisa minyak ataupun 

karena proses pengolahan yang kurang baik.  

 

Reaksi hidrolisa umum terjadi selama proses penggorengan, namun adanya surfaktan 

dibutuhkan agar hidrolisis terjadi. Hidrolisis tidak dapat terjadi, kecuali minyak dan air 

membentuk larutan. Minyak dan air tidak dapat tercampur  kecuali pada suhu yang sangat 

tinggi dan tekanan yang tinggi yaitu 260
0
C atau lebih, sedang air mendidih pada suhu 

100
0
C pada tekanan laut. Oleh karena itu, dapat diindikasikan bahwa hanya sedikit minyak 

dan air yang membentuk larutan selama proses penggorengan sengan suhu 149
0
C-213

0
C, 

kecuali ada surfaktan yang terdapat pada alat penggorengan. Surfaktan dapat membantu 

terjadinya larutan minyak dan air selama proses penggorengan. Hal inilah yang memicu 

terbentuknya asam  lemak bebas dalam penggorengan. Dari hasil pengujian, didapat bahwa 

angka asam justru mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan angka asam pada 

minyak goreng yang digunakan secara berulang kemungkinan disebabkan oleh adanya 

kemungkinan reverse hydrolysis yang terjadi antara grup karboksil asam lemak dan 

gliserol. Menurunnya angka asam ini disebabkan oleh adanya dekomposisi asam lemak 

(Shima et al., 2006). 

 

4.2.Sifat Fisik Kimia Produk 

Penggorengan merupakan salah satu proses pengolahan pangan yang sangat populer. 

Penggorengan dapat didefinisikan sebagai proses pemasakan dan pengeringan produk 

dengan media panas berupa minyak sebagai media pindah panas (Yuniarto & Sukmawaty, 
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2008).  Prinsip penggorengan yaitu menaikkan suhu pada permukaan bahan pangan secara 

cepat dan menguapkan air yang terkandung dalam bahan pangan tersebut sebagai uap 

panas. Ketika permukaan bahan pangan mulai mengering, penguapan akan berlanjut ke 

bagian dalam bahan pangan tersebut, kemudian akan terbentuk tekstur renyah. Suhu pada 

permukaan bahan pangan akan meningkat, setara dengan suhu minyak penggorengan, dan 

suhu dalam bahan pangan akan merambat menuju 100
○
C (Fellow, 1990). Kualitas produk 

yang digoreng sangat dipengaruhi oleh kualitas minyak yang digunakan dan jenis produk 

yang akan digoreng (Yuniarto, 2010). 

 

Deep fat frying merupakan salah satu teknik penggorengan dengan cara seluruh bahan yang 

digoreng tercelup dalam minyak, dan penggorengan dilakukan pada suhu sekitar 180-240
0
C 

(Suminani, 2008). Penggorengan deep fat frying menghasilkan warna coklat keemasan 

yang disukai pada produk (Davidek et al., 1990) 

 

Pengukuran warna pada bahan pangan menyediakan indeks objektif terhadap kualitas 

bahan pangan. Warna dapat menjadi indikator kematangan ataupun kerusakan 

(Clifton,1987). Titik akhir proses pemasakan juga ditentukan berdasarkan warnanya 

(Parker, 2003).  Pada proses penggorengan, emping melinjo mengalami perubahan warna 

menjadi kuning keemasan. Perubahan warna pada emping melinjo ini disebabkan karena 

terjadinya reaksi pencoklatan non enzimatis. Ketaren (2008) dalam Azriani (2012) 

menyatakan bahwa permukaan atau lapisan luar bahan pangan yang digoreng akan berubah 

warna menjadi coklat akibat penggorengan yang disebabkan adanya proses browning. Dari 

hasil pengujian, perubahan warna pada emping melinjo pada setiap penggorengan dan 

setiap watktu penyimpanan memiliki warna yang tidak beraturan. Hal ini dapat disebabkan 

karena kecepatan reaksi pencoklatan pada produk berbeda. Menurut Carabasa&Ibarz 

(2000) dalam Sunisna et al. (2011), kecepatan reaksi pencoklatan non enzimatis 

dipengaruhi oleh aW,pH, dan komposisi kimia dari bahan pangan dan juga suhu reaksi. 

 

Saat proses penggorengan dilakukan, terjadi transfer panas dari minyak ke bahan pangan, 

penguapan massa air, dan penyerapan minyak oleh bahan pangan (Winarno 2004). 
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Penggorengan dapat didefinisikan sebagai proses pemasakan dan pengeringan produk 

dengan media panas berupa minyak sebagai media pindah panas. Ketika bahan pangan 

digoreng menggunakan minyak panas, maka akan banyak reaksi kompleks terjadi di dalam 

minyak dan pada saat itu minyak mengalami kerusakan (Zahra, 2013).  

 

Bilangan peroksida merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kualitas dari 

minyak. Menurut Pramita (2002), proses penggorengan dapat menyebabkan ikatan rangkap 

menjadi jenuh dan akan menyebabkan ikatan rangkap teroksidasi, membentuk gugus 

peroksida dan monomer siklik. Faktor-faktor seperti suhu, adanya logam berat dan cahaya, 

tekanan udara, enzim dan adanya senyawa peroksida juga semakin mempercepat 

berlangsungnya oksidasi dan dengan demikian akan semakin cepat terjadi ketengikan. 

Menurut Abramovic & Abram (2005),  ketengikan yang disebabkan reaksi oksidasi 

merupakan penyebab utama kerusakan minyak selama penyimpanan. 

 

Selama proses penggorengan, minyak untuk menggoreng akan masuk terserap kedalam 

bahan pangan yang digoreng (Ketaren (2008) dalam Azriani (2012)). Oleh karena itu, 

kualitas dari produk hasil penggorengan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari minyak. Dari 

hasil pengujian, semakin sering minyak digunakan untuk menggoreng, maka semakin 

tinggi pula bilangan peroksida pada produk emping melinjo. Hal ini menujukkan bahwa 

semakin rendah kualitas dari minyak goreng, maka akan semakin rendah kualitas dari 

produk yang dilihat dari bilangan peroksidanya. Standar bilangan peroksida pada produk 

pangan adalah sebesar 30 meq/kg (Gotoh et al., 2006). Hingga lama penyimpanan 4 

minggu, bilangan peroksida pada emping melinjo masih belum mencapai batas standari 

yang ditetapkan.  

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi bilangan peroksida adalah suhu (Fennema, 1985). 

Pada hasil  pengujian bilangan peroksida emping melinjo yang disimpan pada suhu yang 

ruang yang tinggi menunujukkan adanya peningkatan bilangan peroksida yang signifikan 

dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. Minyak yang terkandung dalam produk 

pangan tersebut akan mengalami oksidasi selama proses penyimpanan dan pendistribusian. 



46 

 

 

 

Hal ini akan menyebabkan penurunan mutu dari produk pangan itu sendiri (Gotoh et al., 

2006). Proses oksidasi pada minyak terjadi pada suhu kamar dan selama proses pengolahan 

yang menggunakan suhu tinggi. Oksidasi terjadi pada ikatan tidak jenuh dalam asam lemak. 

Pada suhu kamar sampai dengan suhu 100
0
C, setiap ikatan tidak jenuh dapat mengabsorbsi 

2 atom oksigen sehingga terbentuk persenyawaan peroksida yang labil (Ketaren (1986) 

dalam Hairi (2010)). 

 

Selain bilangan peroksida, angka asam juga menentukan mutu dari minyak. Ukuran dari 

jumlah asam lemak bebas dinamakan bilangan asam yang biasanya dihubungkan dengan 

proses hidrolisa lemak atau minyak yang berkaitan dengan mutu minyak atau lemak 

(Apriyantono et al., 1989). Hasil pengujian angka asam pada produk, menunjukkan angka 

asam produk mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap penyimpanan untuk setiap 

frekuensi penggorengan minyak. Pola kenaikan dan penurunan pada produk sesuai dengan 

pola penurunan dan kenaikkan angka asam pada minyak yang digunakan untuk 

menggoreng. Kenaikkan angka asam pada produk disebabkan karena selama penyimpanan 

berlagsung proses hidrolisis ikatan gliserida oleh air yang terdapat pada produk (Gulla et 

al., 2012). Penurunan angka asam yang terjadi pada produk emping melinjo selama 

penyimpanan disebabkan oleh adanya reverse hydrolysis atau dehidrasi yang terjadi antara 

grup karboksil asam lemak dan gliserol. Menurunnya angka asam ini disebabkan oleh 

adanya dekomposisi asam lemak (Shima et al., 2006). 

 

Selain pengujian secara fisik dan kimia, mutu produk pangan juga dapat dinilai melalui 

analisa sensori atau sering disebut dengan pengujian inderawi. Pengujian sensori juga dapat 

digunakan untuk menguji kualitas produk gorengan. Kenaikan bilangan peroksida akan 

memicu ketengikan pada produk (Edwar et al., 2011) dan tentunya ketengikan akan 

menurunkan karakteristik sensori dari produk. Menurut,Abramovic & Abram (2005),  

ketengikan yang disebabkan reaksi oksidasi merupakan penyebab utama kerusakan minyak 

selama penyimpanan. Hasil pengujian sensori untuk atribut aroma dan rasa baik dengan 

menggunakan pengujian different from control maupun paired comparison menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara aroma pada tiap produk setiap minggunya 
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dengan produk kontrol. Menurut Fennema (1985), peroksida berhubungan dengan adanya 

rasa dan aroma tengik. Kadang-kadang korelasi yang kuat terjadi antara peroksida dengan 

ketengikan, namun hasil korelasi tidaklah konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan 

banyaknya oksigen yang terserap, jumlah peroksida yang terbentuk, komposisi dari 

minyak, adanya antioksidan dan trace metal serta kondisi oksidasi. 

 

Atribut sensori yang juga dilakukan pengujian adalah tekstur. Tekstur dari makanan 

merupakan faktor yang penting dalam penerimaan konsumen, dimana tekstur ini 

merupakan parameter penting dari kualitas bahan pangan. Lewicki et al. (2004), 

mengatakan bahwa kerenyahan berhubungan dengan kontak tekstur produk makanan yang 

baik pada konsumen dan menentukan kesegaran serta kualitas dari produk. Dari hasil 

pengujian sensori menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada tekstur produk selama 

penyimpanan. Tekstur produk gorengan berhubungan dengan banyaknya kadar air pada 

produk. Pada proses penggorengan, bahan pangan diolah dengan suhu yang tinggi dan 

menyebabkan air yang terkandung dalam bahan pangan dapat menguap, dan posisi air 

digantikan oleh minyak sebagai media penghantar panas. Produk emping melinjo memiliki 

kadar air yang rendah, selain itu produk emping disimpan dalam plastic polipropilen (PP) 

selama penyimpanan.  

 

Polipropilen memiliki sifat ringan dan mudah dibentuk, kekuatan tarik lebih mudah 

daripada polietilen, tidak mudah sobek sehingga mudah untuk penanganan dan distribusi, 

tahan terhadap asam kuat, basa dan minyak serta pada suhu tingi akan bereaksi dengan 

benzene, tolen, terpentin dan asam nitrat (Syarief et al. (1989) dalam Azriani, 2006). 

Menurut Robertson (1993) dalam Azriani (2006), polipropilen memiliki densitas yang lebih 

rendah dan memiliki titik lunak lebih tinggi dibandingkan polietilen, transmisi uap air 

rendah, permeabilitas gas sedang, tahan terhadap lemak dan bahan kimia, tahan gores, dan 

stabil pada suhu tinggi, serta memiliki kilap yang bagus dan kecerahan tinggi. Polipropilen 

lebih kaku, kuat dan ringan daripada polietilen,serta stabil terhadap suhu tinggi (Buckle et 

al. (1987) dalam Azriani (2006)). 
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Dari hasil pengujian dilihat bahwa pengujian sensori tidak dapat mengetahui perubahan 

ketengikan dari produk. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan kejadian keracunan yang 

terjadi di Jepang pada tahun 1964 dan 1965, dimana terjadi epidemik keracunan makanan 

yang disebabkan degradasi mutu dari lemak dan minyak pada mie instant selama 

penyimpanan (Gotoh et al., 2006). Dikarenakan sensori belum menunjukkan kerusakan, 

maka konsumen masih mengonsumsi produk hasil penggorengan. 

 

4.3. Korelasi Sifat Fisik Kimia Minyak dan Produk 

Pada pengujian ini juga dilakukan pengujian korelasi antara warna dan bilangan peroksida. 

Hasil pengujian menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara warna minyak dengan 

peroksida minyak selama pengulangan penggorengan. Hubungan antara lightness (L*) dan 

yellowness (b*) minyak dengan bilangan peroksida minyak memiliki hubungan yang 

terbalik. Salamah (2007) mengatakan bahwa semakin sering minyak digunakan untuk 

menggoreng, kejernihan minyak akan berkurang. Hal ini terkait erat dengan reaksi oksidasi 

dan polimerisasi termal dari minyak goreng. Menurut Sunisna et al. (2011), warna dari 

minyak merupakan indikator kuat kerusakan minyak yang disebabkan oleh reaksi oksidasi. 

 

Korelasi yang tidak signifikan dijumpai pada interaksi antara warna dan angka asam dari 

minyak goreng. Seperti yang telah disebutkan bahwa perubahan dari warna minyak terkait 

dengan reaksi oksidasi dan polimerisasi termal dari minyak goreng. Kandungan polimer 

akan meningkat dengan semakin lamanya minyak digunakan untuk menggoreng. 

Penurunan kejernihan minyak juga dapat disebabkan oleh oksidasi pigmen (pigmen sintetik 

dan pigmen alami, dalam hal ini β karoten) yang terdapat didalam minyak (Salamah, 2007). 

 

Pengujian korelasi untuk warna produk dengan angka asam produk memiliki hasil yang 

tidak signifikan, maka warna produk tidak memiliki hubungan dengan angka asam. Hasil 

korelasi signifikan hanya pada pengujian korelasi antara angka asam dan dan warna produk 

di minggu awal. Sedangkan untuk hasil pengujian korelasi untuk warna produk dan 

bilangan peroksida produk, juga menunjukkan korelasi yang tidak signifikan. Menurut 

Ketaren (2008) dan Carabasa&Ibarz (2000) dalam Sunisna et al. (2011) warna pada produk 



49 

 

 

 

lebih berhubungan dengan reaksi pencoklatan non enzymatis, sehingga menyebabkan 

warna kecolatan pada produk .  

 

Untuk hasil pengujian korelasi antara sensori dengan bilangan peroksida produk, 

didapatkan korelasi signifikan hanya untuk atribut tekstur pada minggu ke 2. Hasil 

pengujian korelasi menunjukkan korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95% 

(p<0.05). jika dilihat secara keseluruhan, maka korelasi antara sensori dengan bilangan 

peroksida pada produk tidak berhubungan. Menurut Kalia et al. (1996), kenaikkan bilangan 

peroksida merupakan indikator dari adanya ketengikan. Selain itu, Fennema (1985) 

menambahkan bahwa peroksida berhubungan dengan adanya rasa dan aroma tengik. 

Terkadang terdapat korelasi yang signifikan, namun hasil korelasi juga tidaklah konsisten. 

Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan banyaknya oksigen yang terserap, jumlah peroksida 

yang terbentuk, komposisi dari minyak, adanya antioksidan dan trace metal serta kondisi 

oksidasi. 

 

Sedangkan untuk hasil pengujian korelasi antara sensori dengan angka asam produk, 

korelasi yang signifikan hanya ditunjukkan pada atribut tekstur produk minggu ketiga dan 

atribut rasa pada minggu keempat. Namun secara keseluruhan tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara angka asam dengan sensori. Hasil pengujian korelasi antara sensori dan 

angka asam serta bilangan peroksida menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan. Hasil ini menunjukkana kenaikkan angka asam dan bilangan peroksida yang 

merupakan penyebab kerusakan produk goreng selama penyimpanan, tidak lah dapat 

dideteksi dengan pengujian sensori.  

 

Pada pengujian korelasi antara warna minyak dengan warna produk, menunjukkan hasil 

bahwa warna minyak tidak berpengaruh terhadap warna produk. Menurut Aminah (2010), 

warna minyak memiliki sumbangan terhadap warna produk. Namun, hasil pengujian 

menunjukkan hal yang berbeda. Tidak adanya pengaruh warna minyak terhadap warna 

produk ini dapat disebabkan oleh perbedaan kecepatan reaksi pencoklatan non enzymatis 

pada tiap emping. Menurut Carabasa & Ibarz (2000) dalam Sunisna et al. (2011), kecepatan 
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reaksi pencoklatan non enzimatis dapat dipengaruhi oleh aW, pH, dan komposisi kimia dari 

bahan pangan dan juga suhu reaksi. Hasil pengujian korelasi antara bilangan peroksida 

minyak dengan bilangan peroksida produk, menunjukkan adanya korelasi yang signifikan. 

Pada minggu awal, korelasi antara bilangan peroksida minyak dengan bilangan peroksida 

produk belumlah terlalu terlihat. Namun, semakin lama waktu penyimpanan, semakin 

terlihat korelasi yang signifikan (p<0.01) antara bilangan peroksida minyak dengan 

bilangan peroksida produk. Hasil pengujian Pearson Correlation menunjukkan hubungan 

yang sebanding, dimana semakin tinggi bilangan peroksida minyak, maka akan semakin 

tinggi pula bilangan peroksida pada produk.  

 

Sedangkan hasil pengujian korelasi antara angka asam minyak dengan angka asam produk, 

menunjukkan adanya korelasi yang signifikan. Untuk minggu awal, kedua dan keempat, 

korelasi antara angka asam minyak dan produk signifikan pada tingkat kepercayaan 99% 

(p<0.01), sedangkan pada minggu pertama dan ketiga korelasi signifikan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05). Hasil pengujian Pearson Correlation menunjukkan hubungan 

yang sebanding, dimana semakin tinggi angka asam minyak, maka akan semakin tinggi 

pula angka asam pada produk.  Menurut Yuniarto (2010) kualitas produk yang digoreng 

sangat dipengaruhi oleh kualitas minyak yang digunakan dan jenis produk yang akan 

digoreng. Hal ini dikarenakan selama proses penggorengan, minyak akan masuk terserap 

kedalam bahan pangan yang digoreng (Ketaren (2008) dalam Azriani (2012)). 

 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan, maka bilangan 

peroksida pada produk emping melinjo semakin meningkat. Walaupun telah terjadi 

peningkatan bilangan peroksida, namun masih tidak bisa untuk dideteksi secara sensori. 

Peningkatan bilangan peroksida, menunjukkan tingkat kerusakan minyak pada produk yang 

digoreng. Di Indonesia, standar bilangan peroksida pada produk penggorengan khususnya 

emping melinjo yang matang masih belum ditetapkan. Hal ini dapat memicu terjadinya 

keracunan makanan yang disebabkan oleh tingginya bilangan peroksida pada produk 

penggorengan. Salah satu contoh adalah terjadinya kasus keracunan di Jepang pada tahun 

1964 dan 1965, dimana terjadi epidemik keracunan makanan yang disebabkan degradasi 
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mutu dari lemak dan minyak pada mie instant selama penyimpanan. Pemerintah Jepang 

kemudian menetapkan standar bilangan peroksida dan angka asam untuk mengetahui 

tingkat kerusakan dari lemak dan minyak. Sebaiknya di Indonesia juga dilakukan penetapan 

standar kerusakan produk penggorengan dilihat dari degradasi mutu dari lemak dan minyak 

yg terkandung dalam produk hasil penggorengan, dimana salah satu penentu nya adalah 

bilangan peroksida. 

 




