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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh TBHQ terhadap Asam Lemak Bebas (FFA) 

Free fatty acid (FFA)/asam lemak bebas merupakan hasil hidrolisis trigliserida yang 

mudah teroksidasi sehingga menyebabkan ketengikan (rancidity) pada minyak. 

Penentuan kadar FFA dilakukan dengan cara titrasi menggunakan basa dan indikator 

phenolphtalein hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah 

muda. Pada penelitian ini, perhitungan kadar FFA didasarkan pada asam oleat karena 

asam oleat merupakan komponen asam lemak tak jenuh terbanyak pada minyak goreng 

kelapa sawit. Banyaknya asam lemak bebas dalam minyak menunjukkan penurunan 

kualitas minyak. Keberadaan asam lemak bebas yang terdapat pada minyak biasanya 

adalah indikator awal terjadinya kerusakan minyak karena adanya proses hidrolisis. 

Dengan adanya asam lemak bebas akan mempercepat terjadinya proses oksidasi, karena 

asam lemak bebasnya lebih mudah teroksidasi dari pada bentuk esternya (Adrian, 2005 

dalam Sopianti et al., 2017). 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi 

TBHQ maka kadar FFA akan semakin rendah. Pada hasil penelitian juga didapati 

bahwa FFA per harinya terdapat beda nyata pada berbagai konsentrasi TBHQ. Dapat 

diketahui juga bahwa konsentrasi antioksidan yang paling efektif adalah 0,01% karena 

memiliki pengaruh yang hampir sama dengan konsentrasi 0,02%, sehingga akan lebih 

baik digunakannya konsentrasi yang paling kecil tetapi memiliki pengaruh yang sama 

baiknya dengan konsentrasi yang besar. Hasil yang didapat sesuai dengan Sayuti & 

Yenrina, (2015) bahwa antioksidan merupakan suatu senyawa atau komponen kimia yang 

dalam kadar atau jumlah sedikit mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat 

proses oksidasi. FFA dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi biasanya bergabung 

dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisis minyak kelapa sawit adalah gliserol dan 

FFA. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor seperti panas, air, 

keasaman dan katalis (enzim). Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin 

banyak kadar FFA yang terbentuk (Nurhasnawati et al., 2015).  
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Kadar FFA dari minyak yang diberi antioksidan semakin rendah dibandingkan dengan 

tanpa penambahan antioksidan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas antioksidan TBHQ 

yang diberikan. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa ditinjau dari nilai persentase 

FFA antioksidan sintetis TBHQ memiliki kemampuan baik untuk menghambat 

hidrolisis pada minyak goreng. Oksidasi dan hidrolisis merupakan penyebab kerusakan 

pada minyak. Dari penelitian Ayucitra et al., (2011), yang melakukan penelitian potensi 

senyawa fenolik bahan alam sebagai antioksidan alami minyak goreng nabati 

menunjukkan bahwa antioksidan dapat menghambat oksidasi pada minyak goreng 

kelapa sawit selama proses penggorengan berlangsung. Diketahui juga dari penelitian 

tersebut bahwa oksidasi lebih berpengaruh terhadap kerusakan pada minyak jika 

dibandingkan dengan hidrolisis, karena hidrolisis merupakan reaksi yang mendukung 

terjadinya oksidasi pada minyak. FFA yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis 

mempercepat oksidasi pada minyak goreng dengan cara menurunkan tegangan 

permukaan  minyak sehingga meningkatkan laju difusi oksigen ke dalam minyak. 

Berdasarkan teori tersebut maka hasil yang didapat telah sesuai dengan pustaka. 

 

4.2. Pengaruh TBHQ terhadap Bilangan Peroksida 

Produk primer dari oksidasi lemak adalah hidroperoksida yang secara umum dikenal 

sebagai peroksida. Bilangan peroksida menyatakan jumlah produk hasil oksidasi primer 

berupa senyawa peroksida dan hidroperoksida yang diukur berdasarkan banyaknya 

iodida yang dilepaskan dari kalium iodida pada titrasi iodimetri. Bilangan peroksida 

yang tinggi mengindikasikan lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi 

TBHQ maka bilangan peroksida akan semakin rendah. Pada hasil penelitian juga 

didapati bahwa bilangan peroksida per harinya terdapat beda nyata pada berbagai 

konsentrasi TBHQ. Dapat diketahui juga bahwa konsentrasi antioksidan yang paling 

efektif adalah 0,01% karena memiliki pengaruh yang hampir sama dengan konsentrasi 

0,02%, sehingga akan lebih baik digunakannya konsentrasi yang paling kecil tetapi 

memiliki pengaruh yang sama baiknya dengan konsentrasi yang besar. Menurut 

Ericson, (2002) dalam Aminah, (2010) peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi, 

pada tahap ini hidrogen diambil dari senyawa oleofin menghasikan radikal bebas. 
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Keberadaan cahaya dan logam turut berperan dalam proses pengambilan hidrogen 

tersebut. Radikal bebas yang terbentuk bereaksi dengan oksigen membentuk radikal 

peroksi, selanjutnya dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain 

menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Oleh karena itu, diketahui bahwa 

senyawa-senyawa fenolik yang terdapat dalam TBHQ mampu menghambat proses 

oksidasi. Senyawa fenolik dapat mencegah proses oksidasi dengan cara memberikan 

atom H yang akan mengikat gugusan peroksida menghasilkan senyawa yang lebih stabil 

(Ayucitra et al, 2011). Kereaktifan senyawa fenol terhadap radikal bebas disebabkan 

karena adanya substitusi grup alkil pada posisi 2, 4 atau 6 yang dapat meningkatkan 

densitas elekron pada grup hidroksil, sehingga energi ikatan OH menjadi lemah dan dapat 

dengan mudah dilepas untuk didonorkan ke radikal bebas. Radikal fenol yang terbentuk 

setelah fenol bereaksi dengan radikal lipid distabilkan oleh delokalisasi elektron yang tidak 

berpasangan ke cincin aromatik (Gordon, 1990). 

 

Mekanisme antioksidan menghambat oksidasi : 

Inisiasi : R* + AH --------------------------RH + A* 

Radikal lipida 

 

Propagasi : ROO* + AH ------------------------- ROOH + A* 

Gambar 14. Reaksi Penghambatan Antioksidan Terhadap Radikal Lipida 

(Gordon, 1990). 

 

Antioksidan akan bereaksi dengan radikal lipida, selanjutnya dirubah dalam bentuk 

konversinya yang lebih stabil dan nonradikal. Antioksidan akan mendonasikan atom 

hidrogen ke lemak radikal dan menghasilkan turunan lemak dan radikal antioksidan 

(A*) yang lebih stabil dan memiliki kemampuan lebih rendah pada proses autooksidasi. 

Antioksidan mempunyai afinitas lebih tinggi untuk mendonorkan hidrogen terhadap 

radikal peroksi dibandingkan lemak. Radikal bebas dan radikal peroksi yang terbentuk 

selama tahap propagasi pada proses autooksidasi ditangkap oleh antioksidan. Radikal-

radikal antioksidan (A*) yang terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak 

memiliki cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul lipida lainnya untuk 

membentuk radikal lipida baru. Radikal-radikal antioksidan dapat saling bereaksi 

membentuk produk non radikal. Hasil radikal antioksidan oleh donasi hidrogen 
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mempunyai reaksi sangat rendah terhadap lemak. Reaksi yang rendah akan mengurangi 

laju tahap propagasi. Radikal antioksidan yang stabil disebabkan oleh penempatan 

kembali elektron yang tidak bisa diperbaiki pada sekitar cincin fenol (Gordon, 1990). 

 

4.3. Pengaruh TBHQ terhadap Angka TBA Minyak Goreng dan Kerupuk  

Uji asam thiobarbiturat (TBA) dipakai untuk menentukan adanya ketengikan. Mutu 

minyak akan semakin turun, karena minyak yang tengik mengandung aldehid dan 

kebanyakan sebagai malonaldehid. Senyawa malonaldehid sangat menentukan 

kerusakan minyak, semakin besar kadar malonaldehid dalam minyak, maka semakin 

tinggi nilai TBA. Kerusakan minyak terjadi ditandai dengan adanya bau tengik. Untuk 

mengetahaui tingkat ketengikan minyak dapat dinyatakan sebagai angka asam 

thiobarbiturat.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi 

TBHQ maka angka TBA minyak goreng dan kerupuk akan semakin rendah. Pada hasil 

penelitian juga didapati bahwa TBA minyak goreng pada batch 1 di hari 1 dan 3 tidak 

terdapat beda nyata, di hari ke 2 terdapat beda nyata pada berbagai konsentrasi TBHQ. 

Sedangkan pada hasil penelitian TBA batch 2 tidak terdapat beda nyata pada hari ke 1 

dan 2, ada beda nyata di hari ke 3. Namun dari Tabel 7 dan Tabel 8 dapat diketahui 

bahwa pada hari ke 1,2, dan 3 angka TBA semakin menurun seiring dengan besarnya 

penambahan konsentrasi TBHQ, dibandingkan dengan tanpa adanya penambahan 

antioksidan TBHQ akan menunjukan angka TBA yang meningkat. Dari hal tersebut 

menunjukkan bahwa oksidasi lemak semakin tinggi karena produk oksidasi primer 

sudah diubah menjadi produk oksidasi sekunder yang menimbulkan bau tengik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Azizah, (2016), yang mengatakan bahwa peningkatan angka 

TBA berhubungan dengan peningkatan peroksida sebagai produk awal terbentuknya 

malonaldehid. Reaksi oksidasi biasanya dimulai dengan pembentukkan peroksida dan 

hidroperoksdia pada dasarnya tidak berbau dan berasa namun komponen tersebut sangat 

labil dan dengan cepat teroksidasi lebih lanjut menghasilkan berbagai komponen 

organik berantai pendek seperti aldehid, keton, asam, dan komponen lain yang 

berkontribusi pada bau tengik. 
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Pada hasil penelitian TBA kerupuk batch 1 dan bacth 2 diketahui bahwa terdapat beda 

nyata pada berbagai konsentrasi TBHQ per harinya. Dapat diketahui adanya penurunan 

angka TBA kerupuk seiring penambahan konsentrasi antioksidan TBHQ. Dapat 

diketahui bahwa TBHQ mampu secara aktif menghambat terbentuknya radikal bebas 

yang menyebabkan timbulnya bau tengik. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Race, (2009) bahwa antioksidan sintetik TBHQ merupakan antioksidan 

paling efektif untuk ditambahkan pada lemak/minyak dan makanan yang mengandung 

lemak/minyak untuk mencegah ketengikan. 

 

4.4. Pengaruh TBHQ terhadap Hardness dan Crispiness Kerupuk 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa TBHQ tidak berpengaruh terhadap 

hardness kerupuk, tetapi ada pengaruh pada crispiness. Menurut pernyataan Sayuti & 

Yenrina, (2015) bahwa antioksidan memang seharusnya tidak mempunyai efek fisiologis 

yang berbahaya dan tidak menyebabkan terbentuknya flavor, odor atau warna, dan 

perubahan karakteristik pada produk yang tidak disukai pada lemak atau makanan. Hal 

tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian dari hardness kerupuk, namun pada crispiness 

kerupuk terjadi perubahan nilai yang semakin meningkat tapi tidak signifikan. Hal tersebut 

kemungkinan terjadi karena di saat proses penggorengan. Karena menurut teori pada 

(Sunita, 2004  dalam Hasibuan, 2014) minyak yang berulang kali digunakan dalam 

penggorengan dapat menyebabkan penurunan mutu pada minyak goreng tersebut dan 

mutu produk yang digoreng. Kerusakan  tersebut juga diakibatkan dari pemanasan 

tinggi pada suhu (200 - 250°C), yang terjadi selama proses penggorengan, hal ini akan 

mempengaruhi kualitas minyak, nilai gizi dan karakteristik dari bahan pangan yang 

digoreng. Penurunan mutu yang ditimbulkan dapat berupa perubahan karakteristik pada 

kerupuk udang salah satunya yaitu hardness dan crispiness. Selama proses 

penggorengan akan terjadi oksidasi dari dekomposisi minyak yang dipengaruhi oleh 

bahan pangan dan kondisi penggorengan (Hatzilazarou et al., 2006). 

 

4.5. Pengaruh TBHQ terhadap Kadar Air  Kerupuk 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran kadar air dry basis kerupuk udang setelah 

proses penggorengan untuk melihat ada tidaknya pengaruh antioksidan TBHQ terhadap 

produk hasil penggorengan. Kadar air dry basis merupakan kandungan air per satuan 

bobot bahan yang dinyatakan dalam persen basis kering dan dapat memiliki batas 
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maksimum lebih 100%. Metode penentuan kadar air dilakukan dengan metode 

thermogravimetri. Metode ini dilakukan dengan meletakkan sampel bahan ke dalam 

oven hingga diperoleh berat konstan pada bahan. Penentuan kadar air didasarkan pada 

banyaknya kadar air yang hilang dari produk. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi 

antioksidan TBHQ maka kadar air dry basis dari kerupuk akan semakin rendah. Pada 

hasil penelitian juga didapati bahwa kadar air kerupuk terdapat beda nyata pada 

berbagai konsentrasi TBHQ dan hari. Dari hasil yang didapat diketahui  bahwa 

antioksidan TBHQ berpengaruh terhadap penurunan kadar air kerupuk hasil 

penggorengan. Menurut Amina & Isworo, (2010) dalam Kurniawan, (2017), kadar air 

bahan dapat berpengaruh terhadap reaksi hidrolisis selama proses penggorengan. Air 

makanan dalam jumlah banyak dapat mempercepat kerusakan produk kerupuk. Dengan 

penambahan antioksidan TBHQ dapat menurunkan kadar air kerupuk. Hal tersebut 

dikarenakan  pada hasil penelitian pengaruh TBHQ dengan FFA diketahui bahwa 

antioksidan TBHQ memiliki kemampuan baik untuk menghambat hidrolisis pada 

minyak goreng. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap produk hasil penggorengannya, 

semakin tinggi konsentrasi antioksidan TBHQ, maka penghambatan proses hidrolisis 

pada minyak goreng semakin besar, yang mengakibatkan kadar air pada produk 

semakin rendah seiring besarnya konsentrasi antioksidan TBHQ yang ditambahkan. 

 

4.6. Pengaruh TBHQ terhadap Intensitas Warna  Kerupuk 

Untuk mengetahui intensitas warna kerupuk, sampel diukur dengan menggunakan 

kromameter. Warna yang didapat akan menunjukkan nilai L*, a*, dan b*. Nilai L* 

menyatakan tingkat kecerahan (lightness) sampel dengan rentang nilai 0 (gelap) hingga 

100 (cerah), a* (redness) memiliki rentang nilai positif untuk warna merah dan negatif 

untuk warna hijau, sedangkan b* (yellowness) memiliki rentang nilai positif untuk 

warna kuning dan negatif untuk warna biru. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa antioksidan TBHQ tidak 

berpengaruh pada intensitas warna produk kerupuk hasil penggorengan di setiap 

komponen L* (lightness), a* (redness), b* (yellowness). Menurut pernyataan Sayuti & 
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Yenrina, (2015) bahwa antioksidan memang seharusnya tidak mempunyai efek fisiologis 

yang berbahaya dan tidak menyebabkan terbentuknya flavor, odor atau warna, dan 

perubahan karakteristik yang tidak disukai pada produk. Dari hasil penelitian yang didapat 

sudah sesuai dengan pustaka. 


