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Irra Sagita Dwi Maytasari. 0411013013. Kajian Keamanan Pangan  Minyak 

Goreng Curah akibat Penggorengan Berulang pada Pedagang Kaki Lima 

Penjual Tempe, Ayam dan Lele.

Pembimbing : Dr. Teti Estiasih, STP, MP.

RINGKASAN

Produk olahan pedagang kaki lima yang menggunakan penggorengan 
terendam seperti lele, tempe, dan ayam merupakan produk yang potensial sebagai 
pembawa produk oksidasi lemak dan menjadi sumber radikal peroksi bagi 
orang.yang mengkonsumsinya.  Secara visual, minyak yang digunakan untuk 
menggoreng seringkali telah mengalami perubahan warna yang mencolok 
sehingga kemungkinan telah mengalami proses oksidasi yang intensif. Produk 
pedagang kaki lima tersebut banyak dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, 
termasuk di Malang Raya dengan tingkat penyebaran penjualan yang luas.
Penggunaan minyak goreng oleh pedagang lele goreng, tempe goreng, dan ayam
goreng umumnya berulang kali. Selama penggorengan minyak terpapar suhu 
tinggi, oksigen, dan air dari bahan pangan. Permasalahan dalam penggorengan 
minyak secara berulang terhadap produk lalapan yaitu ayam goreng, tempe
goreng dan lele goreng yang dapat mengakibatkan kerusakan minyak, yakni 
perubahan sifat fisik – kimianya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keamanan minyak goreng 
pada penggorengan berulang pada pedagang kaki lima. Pada penelitian digunakan 
rancangan acak kelompok, yang terdiri dari frekuensi penggorengan (kontrol,
penggorengan ke 2, penggorengan ke 4, penggorengan ke 6, penggorengan ke 8, 
penggorengan ke 10, penggorengan ke 12, penggorengan ke 14, penggorengan ke 
16) dan hari sebagai ulangan (hari 1, hari 2, hari 3). Kemudian data yang 
diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode Analisa sidik ragam (Anova = 
Analysis of Variance), jika ada interaksi dilanjutkan dengan uji DMRT 
menggunakan selang kepercayaan 5%.

Hasil penelitian menunjukkan kerusakan minyak goreng akibat 
penggorengan berulang tidak aman untuk dikonsumsi, ini terlihat dari nilai hasil 
penggorengan pertama ditunjukkan dengan nilai FFA 0,27%, berat jenis 0,943 
g/ml, viskositas 0,226 cps, kadar TBA 0,468 mg malonaldehid/kg, bilangan 
penyabunan 168,493 mg/g, bilangan P-anisidin 7,457, bilangan peroksida 15,057 
mek/kg, kadar warna (L*) 21,48, kadar warna (a*) 9, kadar warna (b*) 8,22, kadar 
air 1%, indeks bias 1,461. Penggorengan berulang mengakibatkan parameter mutu 
minyak rendah, ini ditunjukkan dengan bilangan peroksida, ALB, TBA, p-
anisidin, bilangan penyabunan, kadar warna, dan kadar air memiliki nilai yang 
tinggi. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa parameter mutu yang dianalisa 
secara kimiawi mempunyai nilai di atas ambang batas dari SNI. 

Kata kunci: minyak goreng, oksidasi, keamanan pangan minyak goreng, pedagang 
kaki lima



Irra Sagita Dwi Maytasari. 0411013013. Food Safety Study on Bulk Frying 

Oil used for repeated frying of Tempeh, Lele, and Chicken at Street Foods 

Pembimbing : Dr. Teti Estiasih, STP, MP.

SUMMARY

Deep fried food sold at street, such as tempeh, lele and chicken, have high 
potency as lipid axidation products carrier and are the sources of peroxy radical. 
Visually, frying oil undergoes color changing therefore it has high possibility to 
oxidize intensively. Such types of products are consumed widely everywhere, 
including at Malang Raya. The frying oil for street food products is usually used 
repeatedly. During frying, oil is abused to high temperature, prodeces harmful 
substances, and deteriorates. The problem of repeated frying is oil deterioration 
indicated by the changes in physical and chemical properties of oil.

The research was designed to know the safety of frying oil used for 
repeated frying of street food products. This study used Randomized Block 
Design that cosisted of one factor i.e frying repetition (control, twice,4th, 6th, 8th, 
10th, 12th, 14th, 16th) and the repetition is`the day of frying. Obtained data was 
analyzed by Anova, and in the case of interaction, DMRT was employed.

The result showed that oil deterioration due to repeated frying was not safe 
to consume. It was indicated by 0,27% FFA level, 943 g/ml spesific weight, 0,226 
cps viscosity, 0,469 mg malonaldehid/kg of TBA, 168,493 mg/g saponification 
value, 7,457 p-anisidine value, 15,057 mek/kg peroxida value, 21,48 (L*) level of 
color, 9 (a*) level of color, 8,22 (b*) level of color, 1% level of water, 1,461 
deviate index. Repeated frying can bring parametre quality of oil get lowercan to 
showed with nominal of peroxida value, ALB, TBA, P-anisidine value, 
saponification, level of color, and also level of water have high value. The result 
also that analyzed chemical quality parameters of oil had higher value than SNI

Key word : Frying oil, Oxidation, Safety of Frying Oil, Street Foods
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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan minyak goreng oleh pedagang pecel lele, tempe penyet, dan 

ayam penyet umumnya berulang kali.  Menurut Nasirullah and Rangaswamy 

(2005), selama penggorengan minyak terpapar suhu tinggi, oksigen, dan air dari 

bahan pangan. Akibatnya terjadi perubahan kimiawi pada minyak goreng 

menghasilkan sejumlah senyawa berbahaya serta terjadi penurunan kualitas 

minyak goreng.

Kerusakan minyak akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan pangan 

yang digoreng. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi dan polimerisasi akan 

menghasilkan bahan dengan kenampakan yang kurang menarik dan cita rasa yang 

tidak enak, serta kerusakan sebagian vitamin dan asam lemak esensial yang

terdapat dalam minyak (Widayat, dkk., 2005). Oksidasi minyak akan 

menghasilkan senyawa aldehid, keton, hidrokarbon, alkohol, serta senyawa 

aromatis yang mempunyai rasa getir dan bau tengik. Pembentukan senyawa 

polimer selama proses menggoreng terjadi karena reaksi polimerisasi dari asam 

lemak tidak jenuh

Proses oksidasi lemak dalam makanan merupakan proses yang tidak 

dikehendaki karena menurunkan mutu. Proses oksidasi dalam tubuh yang 

berlebihan disinyalir menyebabkan beberapa penyakit seperti kardiovaskular, 

kanker, penuaan dini, katarak, dan lain-lain (Choe and Min, 2005). Untuk 

menghindari oksidasi yang berlebih dalam tubuh, konsumsi makanan harus 

diperhatikan untuk menjaga asupan produk hasil oksidasi yang rendah.



 Secara visual, minyak yang digunakan untuk menggoreng seringkali telah 

mengalami perubahan warna yang mencolok sehingga kemungkinan telah 

mengalami proses oksidasi yang intensif. Produk pedagang kaki lima tersebut 

banyak dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Malang Raya 

dengan tingkat penyebaran penjualan yang luas.

Oleh karena itu penting untuk mengkaji tingkat keamanan minyak goreng 

yang digunakan oleh pedagang kaki lima, minyak goreng yang digunakan dalam 

waktu lama dan secara berulang perlu dikaji tingkat keamanannya, karena selama 

penggorengan minyak tersebut mengalami perubahan kimiawi yang intensif.  

Penelitian ini dibatasi pada satu pedagang kaki lima yang terdapat di wilayah 

Malang Raya dengan produk yang digoreng meliputi lele, tempe, dan ayam. 

Ketiga produk tersebut merupakan produk utama yang dijual pedagang kaki lima. 

Oleh karena itu, perlu adanya pengujian terhadap perubahan sifat fisik dan 

kimiawi minyak setelah digunakan untuk menggoreng, sehingga dapat diketahui 

sejauh mana tingkat kerusakan dan dapat ditentukan minyak tersebut masih layak  

dan aman untuk dikonsumsi atau tidak.

1.2 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji tingkat keamanan minyak goreng 

pada penggorengan berulang di pedagang kaki lima.



1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah mengetahui tingkat oksidasi minyak goreng 

yang dipakai pada penggorengan berulang sehingga lebih lanjut dapat diketahui 

aman dan tidaknya minyak goreng yang digunakan.

1.4 Hipotesa

Hipotesa dari penelitian ini adalah :

Diduga penggorengan berulang dapat meningkatkan kerusakan minyak goreng 

curah



II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Minyak Goreng

Minyak goreng yang umum digunakan untuk menggoreng di Indonesia 

adalah minyak kelapa sawit. Penggorengan dengan minyak kelapa akan 

menghasilkan hasil gorengan yang lebih gurih, renyah, dan tidak cepat 

melempem, tetapi mempunyai kekurangan yaitu harganya lebih mahal daripada 

minyak sawit dan produksinya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Hal 

tersebut karena perusahaan minyak kelapa banyak yang tidak berproduksi akibat 

keterbatasan bahan baku karena adanya penurunan produksi kopra sehingga 

selama berapa tahun terakhir produksi dan konsumsi minyak sawit di Indonesia 

bertambah terus (Anonymous, 2007). Minyak goreng yang digunakan untuk 

memasak biasanya merupakan minyak nabati yang sudah dimurnikan, pemucatan 

dan deodorisasi atau penghilangan bau dan rasa yang tidak diinginkan (Hui, 

1992).

Minyak goreng adalah minyak nabati yang telah dimurnikan dan dapat 

digunakan sebagai bahan pangan. Minyak goreng merupakan salah satu dari 

sembilan bahan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Konsumsi minyak goreng biasanya digunakan sebagai media menggoreng bahan 

pangan, penambah cita rasa (Susinggih, 2005).

Menurut Lawson (1995), minyak goreng yang baik harus memenuhi syarat: 

(1) tidak merusak citarasa hasil gorengan, (2) dapat digunakan lama, (3) asapnya 

sedikit setelah digunakan berulang-ulang, (4) menghasilkan warna keemasan pada 



produk,  (5) menghasilkan produk dengan tekstur dan rasa yang bagus,  (6) sedikit 

gum, (7) sedikit perubahan oksidatif, (8) kualitasnya sama, (9) mudah digunakan.  

Minyak goreng yang baik mempunyai sifat tahan panas, stabil pada cahaya 

matahari, tidak merusak flavour hasil gorengan, sedikit gum, menghasilkan 

produk dengan tekstur dan rasa yang bagus, asapnya sedikit setelah digunakan 

berulang-ulang, serta menghasilkan warna keemasan pada produk. Standar mutu 

minyak goreng menurut SNI dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1.  Standar Mutu Minyak Goreng Berdasarkan  Standar Nasional 

Indonesia

No. Kriteria Uji Persyaratan

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Bau
Rasa
Kadar air
Warna
Cita rasa
Asam lemak bebas
Cemaran logam

- Besi
- Timbal
- Tembaga
- Seng
- Raksa
-Timah
- Arsen

Bilangan peroksida
Bilangan iodium
Bilangan penyabunan
Berat jenis
Titik asap
Indeks bias

Normal
Normal
Maks 0,3%
Muda jernih
Hambar
Maks 0,3%

Maks 1,5 (mg/kg)
Maks 0,1 (mg/kg)
Maks 40,0 (mg/kg)
Maks 0,05 (mg/kg)
Maks 0,1 (mg/kg)
Maks 0,1 (mg/kg)
Maks 0,1 (mg/kg)
Maks 2 (meq/kg)
45-46
196-206
0,900 (g/ml)
minimal 2000C
1,448-1,450

  Sumber : Wijana, dkk (2005)

2.2 Minyak Goreng Bekas

Minyak goreng bekas merupakan minyak goreng yang sudah digunakan 

baik satu kali maupun berulang-ulang untuk menggoreng. Kerusakan minyak 



goreng dapat ditentukan oleh interval penggorengan, dimana semakin sering 

digunakan maka tingkat kerusakannya semakin tinggi (Fadilah, 2001). Minyak 

goreng bekas cenderung telah mengalami kerusakan baik secara fisik maupun 

kimiawi. Tingkat kerusakan minyak goreng bekas bergantung pada bahan yang 

digoreng dan minyak yang digunakan (Dewandari, 2001).

Sebagian besar masyarakat menggunakan minyak goreng secara berulang-

ulang sebagai alasan ekonomis dimana minyak yang digunakan untuk 

menggoreng mengalami penurunan mutu minyak antara lain kadar air, kadar asam 

lemak bebas, angka peroksida, bilangan iodin, warna dan viskositasnya (Rukmini, 

dkk., 2000).

Selama penggorengan, minyak goreng akan mengalami pemanasan pada 

suhu tinggi ± 170-1800C dalam waktu yang cukup lama. Hal ini akan 

menyebabkan terjadinya proses oksidasi, hidrolisis dan polimerisasi yang 

menghasilkan senyawa-senyawa hasil degradasi minyak seperti keton, aldehid dan 

polimer yang merugikan kesehatan manusia (Wijaya, dkk., 2005).

Kerusakan minyak goreng yang berlangsung selama pengorengan juga akan 

menurunkan nilai gizi dan pengaruh terhadap mutu dan nilai bahan pangan yang 

digoreng. Bahan  pangan yang digoreng dengan menggunakan minyak yang telah 

rusak akan mempunyai tekstur dan penampakan yang kurang menarik  serta cita 

rasa dan bau yang kurang enak (Wijana, dkk., 2005).  

Minyak goreng yang mengandung asam lemak tak jenuh mudah mengalami 

oksidasi dengan adanya oksigen. Kecepatan oksidasi dipengaruhi oleh 

ketidakjenuhan asam lemak penyusunnya. Asam lemak dengan ikatan rangkap 



lebih banyak akan dioksidasi dahulu dan lebih cepat dibandingkan dengan asam 

lemak dengan jumlah ikatan rangkap yang lebih sedikit (Penfield and Champbell, 

1990).

Kerusakan yang utama pada minyak yang dapat diamati secara visual 

adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang disebabkan oleh autooksidasi radikal 

ALTJ dalam minyak (Winarno, 1997). Sedangkan terbentuknya komponen kimia 

lain tidak dapat diamati. Kerusakan lain akibat proses penggorengan adalah 

adanya kotoran yang berasal dari bumbu yang digunakan dari bahan yang 

digoreng (Andarwulan, dkk., 1997). 

Minyak dengan ketidakjenuhan tinggi memiliki nilai tambah hanya pada 

gorengan pertama saja, sementara minyak dengan kejenuhan tinggi bisa lebih 

lama lagi, meski pada akhirnya akan rusak juga. Oleh proses penggorengan, 

sebagian ikatan rangkap akan menjadi jenuh. Penggunaan yang lama dan berkali-

kali dapat menyebabkan ikatan rangkap teroksidasi, membentuk gugus peroksida 

dan monomer siklik. Penelitian pada hewan percobaan menunjukkan peroksida 

dalam dosis yang besar dapat merangsang terjadinya kanker kolon, tapi kerusakan 

tidak hanya terjadi karena digunakan untuk menggoreng  (Anonymous, 2005).

Minyak goreng bekas penggorengan keripik tempe mempunyai mutu yang 

tidak memenuhi SNI (Tabel 2).  Penggorengan keripik tempe tersebut dilakukan 

secara berulang dengan minyak segar yang digunakan adalah minyak curah yang 

juga mempunyai parameter mutu yang tidak seluruhnya memenuhi SNI 

(Nurrohman, 2007).  Oleh karena itu penting dikaji kualitas minyak yang 

digunakan pada penggorengan lele, tempe, dan ayam.



Tabel 2. Hasil Analisis Fisikokimia Minyak Goreng Curah dan Bekas 
Penggorengan  Keripik Tempe

No Parameter
Minyak

Goreng Curah
Minyak

Goreng Bekas
SNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kadar air (%)
Asam lemak bebas (%)
Bilangan peroksida (meq/kg)
Bilangan penyabunan (mg/g)
TBA (mg Malonaldehid/kg)
Berat jenis (g/ml)
Viskositas (cps)
Tingkat Kejernihan (% T)
Warna:
 L*

 a*

 b*

1.295*
6.767*
8.734*

254.75*
0.207

0.9138*
0.85
55.3

38.567
+4.1667
+24.033

1.79*
7.74*

11.408*
250.325*

0.26
0.9226*

1.3
6.07

31.32
+13.95*
+21.96

maks 0.3
maks 0.3
maks 2
196-206

0.90

min 24
maks 9
min 10

Keterangan: *tidak memenuhi persyaratan. 

Sumber: Nurrohman (2007)

2.3 Kerusakan Minyak Goreng

Selama penggorengan, minyak goreng mengalami penurunan kualitas. 

Perubahan tersebut berkaitan dengan produk pangan yang digoreng. Ada lima 

tahap perubahan mutu minyak goreng dan kaitannya dengan kualitas produk 

pangan yang digoreng seperti dapat dillihat pada Gambar 1 (Blumenthal, 1996).

  Semua jenis minyak goreng mempunyai pola perubahan yang sama selama 

penggorengan walaupun sejumlah komponen minor dari bahan pangan yang 

digoreng dapat mempengaruhi penerimaan konsumen. Degradasi minyak pada 

setiap tahap bergantung pada jenis produk yang digoreng (Blumenthal, 1996). 

Beberapa parameter yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan 

minyak goreng adalah total bahan polar (total polar material) (Normand et al., 

2001), bilangan p-anisidin, absorbansi pada panjang gelombang 230 nm 

(Nasirullah and Ragaswamy, 2005), asam lemak bebas, warna, kadar polimer, dan 

surfaktan berupa mono- dan digliserida (Blumenthal, 1996).



Gambar 1.  Kurva kualitas minyak goreng (Blumenthal, 1996)

Aspek penting yang dikaji pada penelitian ini adalah tingkat keamanan 

yang diindikasikan tingkat oksidasi, maka dari itu parameter utama yang dikaji 

adalah tingkat oksidasi yang ditunjukkan dengan bilangan TBA (indikator kadar 

MDA), bilangan anisidin (indikator produk oksidasi sekunder), dan bilangan 

peroksida sebagai komponen radikal peroksi lemak (Anonymous, 1999).

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi mutu minyak sawit tersebut, 

Direktorat Jenderal Perkebunan telah menentukan nilai ambang batas yang dapat 

dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Nilai Ambang Batas

Karakteristik
Minyak sawit 
(maksimal)

Asam lemak bebas
Kadar kotoran ditunjukkan kadar air
Kadar peroksida
Kadar logam (Fe, Cu)
Lovibond (warna)

5%
0,5%
6 meq

10 ppm
3-4 R

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 1986 dalam Anonymous, 1999 
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2.3.1 Hidrolitik 

Reaksi hidrolisa lemak mengubah minyak menjadi asam – asam lemak 

bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisa dapat mengakibatkan kerusakan minyak atau 

lemak yang terjadi karena terdapat sejumlah air dalam minyak atau lemak 

tersebut. Reaksi ini akan mengakibatkan ketengikan hidrolitik yang menyebabkan 

timbulnya cita rasa dan flavour tengik pada minyak atau lemak (Susanto, 1999). 

Kecepatan reaksi hidrolisa pada minyak dan lemak dipengaruhi oleh kandungan 

air dalam bahan pangan, dipercepat oleh basa, asam, suhu tinggi dan tekanan 

(Lawson, 1995). Semakin tinggi kandungan air dalam bahan pangan, semakin 

cepat proses hidrolisa berlangsung, sehingga terjadi akumulasi asam lemak bebas. 

Hidrolisa minyak atau lemak dapat dikatalisa oleh adanya asam lemak dan enzim 

lipase (Winarno, 1997).

Hidrolisa sangat mudah terjadi pada lemak dengan asam lemak pendek dan 

sangat menurunkan mutu dari minyak  yang digoreng. Minyak yang telah 

terhidrolisis titik asapnya menurun, bahan-bahan menjadi cokelat dan lebih 

banyak menyerap minyak (Winarno, 1997).

2.3.2 Oksidatif

Oksidasi dapat terjadi pada suhu kamar dan selama pengolahan yang 

menggunakan suhu tinggi. Oksidasi ini dapat menghasilkan aldehid, keton, 

hidrokarbon, alkohol dan senyawa aromatik yang mempunyai rasa getir dan bau 

yang tengik. Oksidasi dapat terjadi karena kontak minyak dengan udara yang 

dikatalisa oleh enzim lipoksidase, logam, berat dan dipercepat oleh sinar dan 

panas (Winarno, 1997).



Menurut Hui (1992),  mekanisme oksidasi dari minyak dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu:

a. Inisiasi  

RH R*

Pada tahap ini, H2 dipisahkan dari molekul lipida sehingga dihasilkan radikal 

bebas.

b. Propagasi

R*  +  O2 ROO*  

ROO*    +  RH ROOH  +  R*  

Pada tahap ini, radikal bebas yang terbentuk akan bereaksi dengan oksigen di 

udara membentuk radikal bebas peroksida, ini dapat mengambilkan 1 atom 

hidrogen dari molekul asam lemak tidak jenuh lainnya sehingga dihasilkan 

peroksida dengan radikal bebas yang baru.

c. Terminasi 

R*    +  R*  Produk yang tak radikal

pada tahap ini terjadi reaksi antara radikal bebas, sehingga dihasilkan produk –

produk nonaktif.

Gordon et al. (2000), menjelaskan bahwa reaksi antara lemak dengan 

oksigen merupakan reaksi oksidasi yang terdiri dari beberapa jalur, yaitu:

a  Autooksidasi

Reaksi antara lemak dengan oksigen menghasilkan radikal bebas.  Tahap 

pembentukan radikal bebas ini disebut tahap inisiasi.  Pengambilan atom hidrogen 

oleh spesies oksigen aktif seperti radikal hidroksil mengawali proses oksidasi 



lemak. Setelah terbentuk spesies radikal, reaksi propagasi terjadi dimana lipida 

radikal diubah menjadi radikal lipida yang lain.  Reaksi ini dapat berupa reaksi 

pengambilan atom H dari molekul lipida atau penambahan oksigen pada radikal 

alkil.  Karena entalpi reaksi relatif rendah dibandingkan reaksi inisiasi, reaksi 

propagasi terjadi secara cepat. Pada tahap akhir oksidasi atau terminasi, radikal 

lipida membentuk produk yang stabil melalui reaksi penggabungan.  Pada tahap 

ini sebagian produk oksidasi berubah menjadi senyawa yang volatil seperti 

hidrokarbon, alkohol, atau aldehida.

b  Fotooksidasi

Jalur lain pembentukan hidroperoksida atau mekanisme pembentukan 

radikal bebas adalah melalui jalur fotooksidasi.  Pada jalur ini terjadi eksitasi 

lipida (fotooksidasi tipe I) atau eksitasi oksigen (fotooksiadsi tipe II) yang dapat 

terjadi karena adanya cahaya dan sensitizer. Adanya sensitizer menyebabkan 

terbentuk oksigen singlet yang reaktif dan dapat bereaksi langsung dengan lemak 

menyebabkan oksidasi.

c  Oksidasi yang dikatalisis logam

Ion logam transisi, seperti Fe dan Cu,  pada keadaan valensi terendah 

bereaksi secara cepat dengan hidroperoksida.  Logam ini berperan sebagai donor 

elektron untuk membentuk radikal alkoksi.  Dalam reaksi selanjutnya, ion logam 

tereduksi dapat bereaksi dengan molekul hidroperoksida yang terbentuk.  



2.3.3 Polimerisasi

Menurut Susanto (1999), polimerisasi ada dua macam yaitu polimerisasi 

termal dan polimerisasi karena oksidasi.  Polimerisasi termal menghasilkan ikatan 

karbon-karbon diantara rantai asam lemak tak jenuh, sedangkan polimerisasi 

karena oksidasi menghasilkan ikatan karbon-oksigen-karbon disamping ikatan 

antar rantai karbon. 

Polimerisasi akibat pemanasan dapat terjadi jika minyak dipanaskan pada 

suhu tinggi dalam keadaan tidak ada oksigen dan akan semakin cepat jika terdapat 

oksigen (Winarno, 1997). Pemanasan juga dapat menyebabkan terjadinya 

konjugasi asam-asam lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak yang 

selanjutnya akan membentuk cincin sikloheksan yang mengandung satu ikatan 

rangkap sendisiklis yang selanjutnya akan bereaksi dengan asam lemak tak jenuh 

terkonjugasi membentuk trimer (Clark and Serbia, 1992).

Blumenthal (1996), menyebutkan bahwa pembentukan polimer dalam 

minyak goreng berkaitan langsung dengan lama minyak digunakan untuk 

menggoreng.  Pada suhu tinggi, asam lemak tidak jenuh dalam trigliserida dan 

asam lemak bebas dalam minyak berkombinasi dengan oksigen.  Beberapa asam 

lemak bebas yang teroksidasi berikatan silang membentuk senyawa polar berberat 

molekul tinggi berbentuk dimer.  Dimer dari trigliserida dan asam lemak bebas 

membentuk ikatan silang lebih lanjut ketika terpapar panas pada penggorengan 

lebih lanjut membentuk trimer, tetramer, dan oligomer.  Pada penggorengan lebih 

dari 50 jam dihasilkan polimer yang biasanya melekat pada dinding 

penggorengan.



2.4  Penyakit Terkait Peroksidasi Lemak

Peroksidasi lemak dalam sistem seluler sangat penting terutama pada bagian 

membran dimana enzim yang diaktivasi oksigen berada.  Sebagai akibatnya 

enzim-enzim tersebut berperan terhadap stress oksidatif yang menyebabkan 

pembentukan oksigen aktif seperti superoksida (O2
), radikal hidroksil (.OH),  

hidroperoksida (H2O2), dan oksigen singlet.  Walaupun sejumlah sel dilindungi 

dari spesies oksigen aktif ini melalui sejumlah mekanisme pertahanan seluler, 

peroksidasi lemak tetap terjadi pada biomembran pada kondisi yang tidak dapat 

diatasi oleh pertahanan seluler (Jadhav et al., 1996).  Kerusakan jaringan akibat 

spesies oksigen aktif dapat dicegah dengan menggunakan senyawa yang berperan 

sebagai penangkap oksigen radikal tersebut (Wijewickreme et al., 1999).

Peroksidasi lemak dalam membran menyebabkan kerusakan struktur 

membran dan rusaknya organela dalam sel. Reseptor yang terdapat dalam 

membran dapat dilepaskan atau diinaktivasi. Efek sekunder peroksidasi lemak 

adalah inisiasi reaksi radikal bebas yang diturunkan dari peroksida yang berdifusi 

dalam sel atau ditransportasikan lewat aliran darah. Hidroksialkenal, produk 

peroksidasi lemak, mempunyai kemampuan berikatan kovalen dengan asam 

nukleat dan menginduksi perubahan DNA. Senyawa ini juga bersifat kemotaksis 

yang menginduksi reaksi peradangan (Jahav et al., 1996).  Halliwell dan Chirico 

(1993), menjelaskan bahwa peningkatan produk peroksidasi merupakan bukti 

untuk sebagian besar penyakit-penyakit yang terkait radikal bebas.  Peningkatan 

kerusakan oksidatif berperan pada sebagian besar penyakit karena stress oksidatif 



dapat merusak berbagai biomolekul dan protein serta DNA merupakan target yang 

pertama.

Peroksidasi lemak lebih lanjut mengaktivasi proses kematian sel melalui 

degradasi komponen-komponen seluler dan inaktivasi sistem pertahanan seluler.  

Induksi peroksidasi lemak telah dihubungkan dengan sejumlah penyakit seperti 

hemokhromatosis, penyakit Keshan, artritis rematik, aterosklerosis, penyakit 

jantung Iskemia, penuaan, pembentukan kanker, dan penyakit kardiovaskular 

(Jadhav et al., 1996).  Produk oksidasi yang beresiko terhadap berbagai penyakit 

dapat berasal dari makanan atau dihasilkan secara endogen oleh tubuh.  Produk 

oksidasi tersebut bersifat menginduksi pembentukan tumor, memicu 

aterosklerosis, genotoksik, dan sitotoksik (Estebauer, 1993).

Halliwell dan Chirico (1993), menerangkan bahwa radikal bebas seperti 

superoksida, hidroperoksida, dan radikal hidroksil merupakan spesies oksigen 

aktif yang terus menerus dihasilkan secara in vivo.  Radikal hidroksil dapat 

menyerang semua molekul biologis, sedangkan superoksida dan hidroperoksida 

jauh lebih tidak reaktif tetapi tetap bersifat toksik.  Wijewickreme et al. (1999), 

menambahkan bahwa spesies oksigen aktif bersifat toksik bagi molekul-molekul 

dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, serta kerusakan dan 

kematian sel.  Kerusakan jaringan akibat radikal bebas tersebut dapat dicegah 

dengan senyawa yang berperan sebagai penangkap spesies oksigen aktif (Nishino 

et al., 2000), atau penangkap radikal (radical scavengers) (Wijewickreme et al., 

1999).



Radikal oksigen dan peroksidasi lemak menyebabkan kerusakan mekanisme 

pertahanan terhadap kerusakan yang diinisiasi oleh radikal bebas yang pada 

akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan.  Telah banyak diteliti bahwa ada 

korelasi kuat antara konsentrasi antioksidan dalam jaringan dengan  pencegahan 

penyakit tersebut (Jadhav et al., 1996).

Malonaldehida (MDA) merupakan produk oksidasi sekunder yang bersifat 

toksik terhadap sel hidup.  MDA merupakan inisiator, karsinogen, dan mutagen.  

MDA dapat berikatan dengan lipid dan protein, menginaktivasi ribonuklease dan 

berikatan kovalen dengan asam nukleat (Jadhav et al., 1996).

Minyak yang dipanaskan beberapa kali atau yang dipanaskan dalam waktu 

yang sangat lama akan menghasilkan  asam lemak trans yang berpotensi merusak 

membran sel dan fungsi sel, merusak vitamin dan nutrisi lain, menurunkan HDL 

kolesterol, meningkatkan LDL kolesterol, karsinogenik, alergenik, dan aterogenik 

(Anonymous, 2006).

2.5 Penggorengan Bahan Pangan dan Perubahan pada Produk

 Penggorengan merupakan proses dehidrasi (pengambilan air) dari produk 

pangan baik bagian luar maupun keseluruhan bagian produk.  Proses 

penggorengan menggunakan minyak atau lemak sebagai media pindah panas.  

Proses pindah panas terjadi dari permukaan penggorengan menuju minyak/lemak 

dan dari minyak/lemak yang panas menuju permukaan produk yang digoreng.  

Selama penggorengan, air mengalami penguapan dan permukaan produk yang 



digoreng menjadi mengeras (terbentuk lapisan keras atau crust), sedangkan bagian 

dalam produk tergantung dari sifat bahan yang digoreng (Blumenthal, 1996).  

Aktivitas penggorengan dengan melibatkan sejumlah kecil bahan pangan 

akan terdispersi dalam lemak atau minyak atau berada pada permukaan minyak. 

Pada kasus lain, bahan tersebut akan digoreng dan menimbulkan masalah pada 

mutu. Hal ini dapat disebabkan karena adanya asam lemak bebas yang dapat 

menguap dengan jumlah atom karbon C4, C6, C8, dan C10 yang akan 

menghasilkan bau tengik dan rasa tidak enak dalam bahan pangan berlemak. 

Asam lemak bebas dapat juga mengakibatkan karat dan warna gelap jika lemak 

dipanaskan dalam wajan besi.

Tan, dkk dalam Rukmana (2000), menyatakan transfer massa bahan yang 

digoreng menyebabkan leaching komponen penyusunnya, sehingga menyebabkan 

terjadi reaksi maillard pada minyak goreng dan warna minyak menjadi gelap. 

Warna alamiah dari bahan, misalnya karotenoid juga dapat terdegradasi 

menyebakan warna kuning, kuning kecoklatan sampai kemerahan pada minyak 

(Rumokoi, 1992)

Proses pematangan produk berlangsung akibat  penetrasi panas dari minyak 

yang masuk kedalam bahan pangan. Proses pemasakan ini dapat merubah karakter 

bahan pangan, bergantung pada bahan pangan yang digoreng.  Permukaan luar 

akan berwarna coklat keemasan sebagai akibat penggorengan. Timbulnya warna 

pada permukaan bahan disebabkan oleh reaksi pencokelatan atau reaksi Maillard.  

Tingkat intensitas warna ini bergantung pada lama dan suhu menggoreng dan juga 

komposisi kimia pada permukaan luar dari bahan pangan (Ketaren, 1986).



Blumenthal (1996), menjelaskan bahwa minyak atau lemak sebagai media 

pindah panas juga bisa terserap pada produk yang digoreng atau melapisi 

permukaan produk melalui proses adsorpsi, penyerapan, atau reaksi kimiawi 

membentuk lapisan keras dengan sifat yang khas.  Jumlah minyak yang 

teradsorpsi, terserap, atau mengalami reaksi kimiawi untuk membentuk lapisan 

keras tergantung dari sejumlah faktor seperti jenis produk pangan yang digoreng, 

suhu dan waktu penggorengan, serta sifat kimia minyak.  Waktu yang dibutuhkan 

pada proses penggorengan beragam bergantung pada tingkat kematangan yang 

diinginkan.

 Keuntungan yang dapat diperoleh dari proses penggorengan menurut 

Blumenthal (1996), adalah:

 Perubahan rasa dan tekstur. Produk yang digoreng mempunyai rasa yang enak, 

bau yang sedap, rasa di mulut yang enak, dan tekstur tertentu sesuai yang 

diinginkan.

 Pelapisan. Produk pangan tertentu seperti nuget atau kentang goreng 

seringkali diproses tidak sempurna menjadi produk setengah jadi.  Proses 

penggorengan pada produk-produk jenis ini berfungsi membentuk lapisan 

yang renyah ketika produk-produk tersebut mengalami penggorengan atau 

pemanasan lagi.

 Pembentukan warna. Penggorengan menghasilkan warna coklat keemasan 

yang diinginkan.

 Penambahan minyak. Perendaman bahan yang digoreng dalam minyak  

menyebabkan minyak terserap pada produk.  Minyak yang terserap dapat 



beragam mulai 1-2% untuk kacang goreng sampai 40% untuk keripik kentang.  

Pada sebagian besar produk, minyak yang terserap berfungsi sebagai pelumas 

yang berperan pada rasa di mulut (mouthfeel).

 Kepraktisan. Produk hasil penggorengan dengan mudah disiapkan kembali 

atau dipanaskan dengan cara digoreng, dipanaskan dalam oven biasa atau 

oven gelombang mikro.

 Blansing. Suhu penggorengan (biasanya lebih dari 177C) berfungsi 

memblansing produk.  Pada proses blansing ini terjadi inaktivasi enzim, 

pengurangan udara antarsel, pengurangan volume, dan inaktivasi sebagian 

mikrob.

 Inaktivasi mikrob/membunuh patogen.  Suhu penggorengan dapat membunuh 

sebagian mikrob, dan beberapa proses penggorengan dirancang untuk 

membunuh mikrob patogen.  Departemen Pertanian Amerika Serikat telah 

mensyaratkan bahwa hamburger harus dipanaskan sampai suhu bagian 

dalamnya mencapai 71C untuk mendestruksi enteropetogenik E. coli.

 Pindah panas.  Minyak panas merupakan media pindah panas yang sangat 

baik.

2.6 Produk Lele goreng, Tempe Goreng dan Ayam Goreng

2.6.1 Lele Goreng

Ikan merupakan bahan makanan penting sebagai sumber zat gizi. Ikan air 

tawar dan payau memiliki protein tinggi, yaitu rata-rata 20 persen. Protein ikan 

adalah protein yang istimewa karena bukan hanya berfungsi sebagai penambah 



jumlah protein yang dikonsumsi, tetapi juga sebagai pelengkap mutu protein 

dalam menu.

Tabel 4. Komposisi Zat Gizi Ikan Lele Segar dan Ikan Lele Goreng per 100 
gram Bahan

Macam bahan
Zat gizi Ikan lele segar Lele goreng

Air
Protein
Lemak
Karbohidrat
Fosfor
Kalsium
Zat besi
Vitamin A
Vitamin B1

76
17
4,5
0

  200
20
1

150
0,05

           10
19,9
19,1

0
233
23,8
1,2
53
0,58

Sumber Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan Puslitbang Depkes RI, 1991

2.6.2 Ayam Goreng

Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang sering dikonsumsi 

banyak orang. Selain citarasanya yang gurih untuk lauk, kandungan asam amino 

esensialnya sangat baik untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak serta seratnya 

yang pendek mudah dicerna. Sebagian besar kelompok unggas, seperti bebek dan 

burung, bisa diolah menjadi makanan lezat sumber protein hewani, asam amino, 

vitamin dan mineral (Anonymous, 2007).



Tabel 5. Nilai Gizi Daging Ayam 
Zat Gizi/100 gr Daging 
ayam
Kalori (Kkal) 6,1
Protein (gr) 3,2
Lemak (gr) 3,5
Vitamin A (mcg) 243
Vitamin D (mcg) -
Vitamin E (mg) -
Vitamin B (mg) 0,8
Vitamin B12 (mcg) -
MINERAL
Ca (mg) 143
P (mg) 200
Fe (mg) 1,5
Sumber : Anggorodi, (1987)

2.6.3 Tempe Goreng

Tempe banyak mengandung asam amino essensial, asam lemak essensial, 

vitamin B kompleks dan serat. Kandungan lemak pada tempe terdiri atas 14,5 % 

asam lemak jenuh dan 17,3% asam lemak tidak jenuh yang mengandung oleat dan 

62,2%  asam lemak tidak jenuh yang mengandung dua asam amino essensial 

(Sarwono, 2000). Tempe juga mengandung antioksidan yaitu senyawa isoflavon 

seperti daidzein, genistein, dan isoflavon faktor-2. Senyawa terakhir ini 

merupakan senyawa paling tinggi aktivitas antioksidannya dan hanya terdapat 

pada tempe, tidak pada kedelai (Pawiroharsono, 1996). Kandungan gizi tempe 

lebih rendah apabila dibandingkan dengan gizi kacang kedelai, namun tempe 

lebih baik dalam hal kualitas cerna dibandingkan dengan kacang kedelai. Hal ini 

disebabkan kadar protein yang larut dalam air meningkat akibat aktivitas enzim 

proteolitik (Anonymous, 2007). Kandungan gizi tempe dapat dilihat pada Tabel 6



Tabel 6. Komposisi Kimia Tempe Kedelai/ 100 g 

Komponen Jumlah
Air (g)
Protein (g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Fosfor (mg)
Zat besi (mg)
Viatmin B12 (mg)
Serat (g)
Asam lemak jenuh (g)

55,3
20,8

                   4,8
13,5
155
326
4

1,5-6,3
1,4
0,6

Sumber : Hermana dkk (1996)



III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Pengambilan sampel berupa minyak goreng dilaksanakan di tempat 

penjualan tempe, ayam, dan lele pada satu pedagang kaki lima yang dipilih yaitu 

dari Lalapan Pos Ibu Luluk pada wilayah kelurahan Penanggungan dan analisis 

dilakukan di Laboratorium di lingkungan Jurusan THP, Laboratorium Sentral 

Ilmu dan Teknologi Pangan, Laboratorium Kimia – Unibraw. Waktu pelaksanaan 

penelitian mulai bulan Mei – Oktober 2008.

3.2 Bahan dan Alat

a. Bahan

Bahan yang digunakan adalah minyak goreng yang diperoleh dari satu 

pedagang yang diambil pada satu pedagang kaki lima dari Lalapan Pos Ibu Luluk

di daerah Kelurahan Penanggungan. Pengambilan bahan minyak goreng 

dilakukan pada saat pedagang melakukan penjualan pada sore hari, pukul 16.00.

Bahan untuk analisa berupa NaOH, kalium iodida (pa), asam oksalat, 

natrium thiosulfat, ammonium thiosianat, ferro klorida, indikator phenolphtalein, 

indikator amilum 1%, reagen iodium bromida, kloroform, asam asetat, heksana, 

p-anisidin, KOH, larutan pati 1% HgI, kalium iodida (KI), asam asetat glasial, 

akuades yang diperoleh dari P.T Panadia Co Malang, antifoam yang diperoleh 

dari Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi Pangan dan aluminium foil yang 

diperoleh dari supermarket Hypermart Malang.



b. Alat

Alat yang digunakan untuk proses penggorengan adalah wadah 

penggorengan (wajan), kompor gas, pengaduk, dan saringan, untuk analisa 

digunakan alat berupa: Spektrofotometer (spectronic 20), Photometer SQ 118, 

Color Reader, Timbangan Analitis (Sartorius), Penangas air, Peralatan gelas, Labu 

Destilasi, Kompor Listrik, labu Destilasi Toluene, Piknometer.

3.3 Tahapan Prosedur

Penelitian yang akan dilakukan meliputi 2 tahap yaitu: 

Penelitian Tahap Pertama

Pada  penelitian ini akan dideskripsikan kondisi penggorengan untuk setiap 

produk yang dikaji yaitu tempe, lele, dan ayam. Penelitian dilakukan dengan 

melakukan survei pada pedagang kaki lima yang menjual ketiga produk tersebut 

dengan waktu penggorengan dan jumlah produk yang berbeda pada wilayah 

kelurahan Penanggungan.

Pada tahap penelitian ini dilakukan pengisian kuesioner/wawancara dan 

observasi meliputi (Lampiran 14):

a. Jenis minyak goreng yang digunakan

b. Frekuensi penggorengan untuk setiap hari penjualan

c. Jumlah ayam, lele, dan tempe yang digoreng setiap hari

d. Jenis produk yang digoreng untuk setiap frekuensi penggorengan



e. Apakah dalam penggunaan minyak untuk menggoreng setiap hari, diawali 

dengan menggunakan minyak baru atau menggunakan minyak bekas 

penggorengan sebelumnya

f. Metode penggorengan satu kali penggorengan satu jenis produk atau dalam 

satu kali penggorengan ada beberapa macam produk

g. Suhu dan lama penggorengan untuk produk yang dikaji (dengan 

memperhatikan poin e)

h. Rasio minyak dengan bahan yang digoreng

Dari hasil observasi dan wawancara atau pengisian kuesioner tersebut dipilih 

satu pedagang kaki lima dan pengambilan sampel selama 3 hari sebagai ulangan, 

untuk pengkajian keamanan minyak goreng.

Penelitian Tahap Kedua 

Pada penelitian tahap kedua dilakukan analisis minyak goreng sebagai 

berikut:

Pada pengkajian tingkat keamanan minyak goreng dilakukan analisis minyak 

goreng pada setiap 2 kali frekuensi penggorengan dengan satu pedagang selama 3 

hari sebagai 3 kali ulangan. Taraf faktor yang dikaji (dengan asumsi frekuensi 

penggorengan sampai 16 kali yang akan diverifikasi pada penelitian Tahap 1), 

maka taraf faktor yang dikaji adalah:

penggorengan ke:

0 = pertama (kontrol)

2 = penggorengan ke-2



4 = penggorengan ke-4

6 = penggorengan ke-6

8 = penggorengan ke-8

10 = penggorengan ke-10

12 = penggorengan ke-12

14 = penggorengan ke-14

16 = penggorengan ke-16

Parameter yang dikaji meliputi tingkat oksidasi (bilangan peroksida, 

bilangan TBA, dan bilangan p-anisidin), tingkat hidrolisis minyak (kadar asam 

lemak bebas), warna, berat jenis, indeks bias, viskositas relatif, kadar air, dan 

bilangan penyabunan.

          Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

dengan 3x ulangan sebagai kelompok sehingga diperoleh 27 unit percobaan.  

Minyak goreng awal yang digunakan sebelum penggorengan dianalisis seperti 

minyak goreng yang telah digunakan.

3.4 Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan meliputi berat jenis (Sudarmadji, dkk, 1997), 

viskositas relatif (Yuwono dan Susanto, 1998), warna metode color reader

(Yuwono dan Susanto, 1998), indeks bias, kadar air metode destilasi toluen

(AOAC, 1990), asam lemak bebas (mehlen bacher dalam Sudarmadji, 1997), 

bilangan TBA (IUPAC, 1979), bilangan p-anisidin (IUPAC, 1979), bilangan 

peroksida metode titrasi iodin (AOAC, 1990), angka penyabunan (IUPAC, 1979).



3.5 Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan 

analisis sidik ragam (ANOVA) dengan metode rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dan DMRT. 

      

Gambar 2. Diagram alir penelitian

Penelitian Tahap I

observasi wawancara/
pengisian kuesioner

Penelitian Tahap II

Faktor yang dikaji:
FREKUENSI PENGGORENGAN

Analisis minyak:
 tingkat oksidasi (bilangan peroksida, 

bilangan TBA, bilangan p-anisidin)
 kadar asam lemak bebas
 warna, berat jenis, indeks bias
 viskositas, kadar air
 bilangan penyabunan

Hasil:
 Tingkat keamanan produk



IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Survei  Minyak Goreng  

Hasil analisa mutu pada minyak goreng curah yang digunakan pada 

pedagang lalapan kaki lima di Kelurahan Penanggungan selama 3 hari dan 

dilakukan beberapa analisa. Pedagang ini melaksanakan penggorengan pada pukul 

16.00. Pedagang kebanyakan menggunakan kompor elpiji 3 kg. Suhu yang 

digunakan antara 90-180oC lama waktu yang digunakan antara 5-8 menit 

tergantung berapa banyak sampel yang digoreng dan konsumen yang datang. 

Awal penggorengan minyak yang digunakan sebanyak 3 kg. Penambahan minyak 

baru pada penggorengan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Penambahan minyak baru pada penggorengan pada hari 1, 2, dan ke 3 

Hari 1 Hari 2 Hari 3Penggorengan
ke Jenis produk Penambahan 

Minyak 
Jenis produk Penambahan 

Minyak 
Jenis produk Penambahan 

Minyak 

Ket

0

2

4

6

8

10

12

14

16

4 tempe, 2 
ayam, 1 lele
6 tempe, 1 
ayam,1 lele
3 ayam, 2 
lele
4 tempe, 2 
lele
1 ayam, 2 
lele
5 tempe, 3 
ayam,1 lele
10 tempe, 2 
ayam
3 ayam. 2 
lele
2 tempe, 1 
ayam, 2 lele





4 tempe,2 
ayam,3lele
4 ayam, 2 
lele
6 tempe

2 tempe, 2 
lele
3 ayam

5 tempe, 2 
ayam
3 ayam, 4 
lele
2 ayam, 2 
lele
4 tempe, 3 
ayam



12 tempe

2 ayam, 3 
lele
1 ayam, 3 
lele
4 tempe,2 
ayam,2lele
4ayam, 1 
lele
1 ayam, 4 
lele
6 tempe, 
3ayam
1 ayam, 3 
lele
4 ayam, 1 
lele





Jumlah 
yang 
ditamba
hkan 
pada 
setiap 
penamb
ahan 
minyak 
baru 
pada 
frekuens
i 
tertentu 
antara ½ 
sampai 
1 kg

Ket:  terjadi pengoplosan minyak baru pada penggorengan

.



4.2  Hasil Analisa Minyak Goreng 

4.2.1 Bilangan Peroksida

Rerata bilangan peroksida minyak goreng curah setelah penggorengan 

berkisar antara 15,057 mek/kg – 39,727 mek/kg. Penggorengan ke-16

menunjukkan bilangan peroksida paling tinggi yaitu 39,727 mek/kg sedangkan 

rerata paling rendah pada penggorengan 1 (kontrol) dengan nilai 15,057 mek/kg. 

Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng curah ini tidak memenuhi ambang 

batas yang ditentukan oleh pemerintahan Indonesia untuk dapat dikonsumsi.

Berdasarkan analisis ragam terhadap besarnya bilangan peroksida (Lampiran 

2), diketahui bahwa minyak goreng curah yang digunakan pada produk ayam 

penyet, lele dan tempe selama 3 hari memberikan pengaruh berbeda nyata 

(p=0.05) terhadap peningkatan bilangan peroksida. Hasil uji beda DMRT (=5%) 

terhadap besarnya bilangan peroksida minyak goreng curah yang dilakukan 3 hari 

disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Rerata bilangan peroksida setelah 16 kali penggorengan dengan frekuensi 

2 kali pengambilan

Penggorengan
ke

Rerata Bilangan 
Peroksida (mek/kg)

DMRT 5% SNI

0
2
4
6
8

10
12
14
16

15,057a
19,837a

  28,330bc
  22,090ab
29,327c

  31,860cd
          30,720c
          32,98d

39,727d

7,526
7,900
8,103
8,278
8,379
8,454
8,504
8,554

3 mek/kg

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
       - Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan

   tidak berbeda nyata (α=0,05)



Tabel 8 menunjukkan bahwa bilangan peroksida memberikan pengaruh 

nyata terhadap ulangan penggorengan, ini disebabkan karena terjadi penambahan 

minyak pada penggorengan ke 6 dan 12. Terjadi penurunan bilangan peroksida. 

Penurunan ditentukan oleh banyaknya minyak goreng baru yang ditambahkan, 

dan juga frekuensi penambahan minyak goreng baru tiap kali minyak yang 

digunakan pada wajan berkurang.

Terjadi peningkatan bilangan peroksida pada penggorengan ke 8 dan 

penggorengan ke 14 dikarenakan meningkatnya oksidasi karena pemanasan secara 

terus menerus dan juga hal ini karena terjadi reaksi autooksidasi selama proses 

penggorengan. Oksigen yang tinggi bisa kontak dengan asam lemak tak jenuh 

yang terdapat dalam minyak goreng dan karena penggorengan yang lama 

sehingga terjadi reaksi autooksidasi (Fadillah, 2001).

Peroksida adalah produk awal reaksi autooksidasi yang bersifat labil, selama 

proses oksidasi minyak, peroksida akan meningkat sampai mencapai maksimal 

kemudian akan mengalami dekomposisi dan kadarnya menurun (Anonymous, 

2005b).

Bilangan peroksida ini dipengaruhi oleh lama dan suhu pemanasan yang 

dilakukan pada minyak goreng tersebut. Suhu dan lama penggorengan akan 

mempengaruhi kecepatan oksidasi, sedangkan peroksida yang terbentuk 

merupakan zat yang sangat bersifat labil dan akan diubah lebih lanjut menjadi 

senyawa lain yang akan memberikan bau tengik seperti senyawa aldehid, keton 

dan senyawa-senyawa lainnya.



Bilangan peroksida jika dibandingkan antara hasil penelitian dan SNI sangat 

jauh ini membuktikan bahwa keamanan pangan pada minyak goreng berulang 

pedagang lalapan tidak aman untuk dikonsumsi. Jenis produk yang digoreng pada 

setiap frekuensi juga berbeda-beda. Kebanyakan bahan yang digoreng adalah 

tempe, ayam, dan lele dimana bahan mengandung protein dan lemak.  Hasil dari 

reaksi oksidasi lemak dan minyak adalah peroksida yang masih bersifat labil dan 

biasa dinyatakan di dalam bentuk bilangan peroksida untuk dapat mengetahui 

tingkat kerusakan minyak goreng yang diakibatkan oleh adanya reaksi oksidasi 

pada suatu lemak (Anonymous, 2005b). SNI bilangan peroksida mempunyai 

syarat maksimal 3 mek/kg. Jika  SNI dibandingkan dengan nilai ambang batas 

mutu minyak sawit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, angka 

peroksida sebesar 6 mek. 

4.2.2 Kadar Asam Lemak Bebas (ALB)

Analisis angka asam lemak bebas perlu dilakukan sebagai salah satu penentu 

kualitas minyak. Jumlah senyawa tersebut merupakan salah satu petunjuk tingkat 

kerusakan minyak akibat proses hidrolisa maupun proses pengolahan yang kurang 

baik. Semakin tinggi angka asam lemak bebas, maka semakin rendah kualitas 

minyak yang diujikan (Sudarmadji, 2003).

Rerata kadar ALB minyak goreng curah berkisar antara 0,27 % - 0,54 %. 

Hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

peningkatan nilai ALB dan terjadi pada penggorengan 10 (=0,05) (Lampiran 3). 



Tabel 9 menunjukkan bahwa selama penggorengan terjadi peningkatan nilai 

kadar ALB bila dibandingkan dengan minyak goreng awal yaitu 0,27%, tetapi 

pada penggorengan ke 6 dan penggorengan 12 mengalami penurunan, ini 

dikarenakan pada penggorengan sebelumnya terjadi penambahan minyak goreng 

curah baru sehingga kadar ALB terendah terjadi pada penggorengan ke 1 dan 

tertinggi dicapai oleh penggorengan ke 16. Pada penggorengan ke 6 menunjukkan 

pengaruh yang nyata.

Tabel 9. Rerata bilangan ALB setelah 16 kali penggorengan dengan frekuensi 2 
kali pengambilan

Penggorengan
ke

Rerata 
Kadar ALB

(%) 

DMRT 
5%

SNI

0
2
4
6
8
10
12
14
16

0,27a
0,35b
0,36b
0,32ab
0,37b
0,48cd
0,39bc
0,42c
0,54d

0,100
0,100
0,107
0,110
0,111
0,112
0,113
0,113

0,3%

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
-Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
tidak berbeda nyata (α=0,05)

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besarnya kadar asam lemak 

bebas dari minyak goreng yang telah digunakan adalah banyaknya bahan yang 

digoreng pada volume minyak goreng tertentu, terutama bahan yang banyak 

mengandung air, karena keberadaan air itu sendiri dapat menjadi katalis reaksi 

hidrolisa yang menyebabkan pembentukan asam lemak bebas (Lawson, 1995).

Pada frekuensi penggorengan ke 4 kadar asam lemak bebas mengalami 

sedikit perubahan, tetapi setelah penggorengan ke 4 minyak sudah mengalami 

perubahan secara kontinyu, dan kadar ALB minyak tidak sesuai dengan SNI. Ini 



disebabkan karena air dalam produk banyak yang keluar sehingga akan 

meningkatkan kadar nilai asam lemak bebas.

Bahan-bahan yang digoreng sebagian besar dengan kandungan air yang 

cukup tinggi, seperti pada adonan tepung dan bahan baku (tempe, lele, ayam). 

Kandungan air yang dimiliki bahan akan mempercepat proses hidrolisis dari 

minyak goreng yang didukung oleh pemanasan suhu tinggi dengan waktu yang 

lama. Kandungan air bahan ini akan mempengaruhi kecepatan proses hidrolisis, 

karena air yang terkandung pada bahan pangan akan mengalami tansfer massa 

dengan minyak, dimana air keluar dari bahan dan akan digantikan posisinya oleh 

minyak goreng. Dengan keluarnya air ini akan menyebabkan air mengalami 

kontak dengan minyak goreng dan mempercepat proses hidrolisis dan 

mengakibatkan asam lemak bebas menjadi lebih tinggi.

Asam lemak bebas mempunyai aktivitas prooksidan karena adanya gugus 

karbonil yang mempercepat terjadinya dekomposisi hidroperoksida sehingga 

minyak mudah tengik (Smouse, 1996). Selain itu kenaikan kadar ALB disebabkan 

oleh oksidasi asam lemak tak jenuh membentuk peroksida dan aldehid sebagai 

salah satu produk oksidasi sekunder.

4.2.3 Bilangan TBA

Rerata bilangan TBA minyak goreng penggorengan selama 16 kali berkisar 

antara 0,468 – 1,906. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pada 

penggorengan awal sampai akhir memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

peningkatan bilangan TBA (=0,05) (Lampiran 4).



Secara umum nilai bilangan TBA relatif kecil. Hal ini berkaitan dengan 

adanya suhu tinggi yang berperan dalam proses pembentukan malonaldehyde 

karena proses kondensasi dan reaksi radikal dari senyawa ini mempunyai 2 gugus 

reaktif aldehida dimana hal ini menerangkan mengapa nilai uji TBA cenderung 

kecil. Frekuensi pengambilan sampai penggorengan 16 menunjukkan bahwa 

semakin banyak frekuensi penggorengan maka bilangan TBA akan semakin 

meningkat. 

Tabel 10 menunjukkan bahwa rerata bilangan TBA  terendah adalah 

perlakuan penggorengan kontrol (penggorengan pertama) dan kadar TBA 

tertinggi adalah perlakuan penggorengan ke 16.

Tabel 10. Rerata bilangan TBA setelah 16 kali penggorengan dengan frekuensi 2 
kali pengambilan

Penggorengan
ke

Bilangan TBA                 
(mg 

malonaldehid/kg)
DMRT 

5%
SNI

0
2
4
6
8
10
12
14
16

0,468a
  0,952ab
1,097b
1,180c

 1,150bc
 1,282cd
1,590d
1,480d
1,906e

0,308
0,320
0,332
0,339
0,343
0,346
0,349
0,351

---

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
-Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
   tidak berbeda nyata (α=0,05)

Pengaruh frekuensi terhadap dekomposisi peroksida yaitu semakin lama 

penggorengan akan mengakibatkan senyawa-senyawa berantai pendek dan akan 

semakin meningkatkan kadar TBA yang diakibatkan oleh panas secara terus 

menerus. Peningkatan bilangan TBA disebabkan karena selama proses 



penggorengan yang berlangsung terjadi dekomposisi peroksida menghasilkan 

senyawa rantai pendek termasuk malonaldehid. Radikal bebas yang memiliki 

ikatan rangkap membentuk senyawa peroksida, selanjutnya terdekomposisi

menghasilkan malonaldehid. Fennema (1996), menyatakan bahwa senyawa 

peroksida dan hidroperoksida bersifat tidak stabil, mudah terpecah menjadi 

senyawa dengan rantai pendek antara lain asam lemak bebas, golongan aldehid, 

keton yang bersifat volatil dan menyebabkan bau tengik pada minyak.

4.2.4 Bilangan p-Anisidin

Rerata bilangan p-anisidin minyak goreng curah dengan 16 kali 

penggorengan berkisar antara 7,457 – 35,68. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa selama penggorengan awal sampai penggorengan ke 16 dan jenis bahan 

pangan serta interaksi keduanya memberikan pengaruh berbeda nyata (Lampiran 

5). Ini disebabkan karena jumlah produk yang digoreng tidak tentu dan waktu 

penggorengan yang tidak dipertimbangkan serta adanya penambahan minyak baru 

yang ditambahkan sewaktu – waktu.

Analisis bilangan anisidin digunakan untuk mengukur hasil oksidasi 

sekunder (Pettersen, 2008). Hasil oksidasi sekunder pada lemak dan minyak 

berupa aldehid (2 alkena dan 2,4 dienal) (Warner, 1996).



Tabel 11. Rerata bilangan p-anisidin setelah 16 kali penggorengan dengan 
frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan
ke

Bilangan 
p-anisidin 

DMRT 
5%

SNI

0
2
4
6
8
10
12
14
16

7,457a
9,233a
18,73ab
19,58bc

    23,62c
    25,66c
    26,3cd

26,82cd
    35,68d

5,559
5,986
5,840
6,115
6,189
6,245
6,282
6,319

----

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan

   tidak berbeda nyata (α=0,05)

Tabel 11 menunjukkan nilai bilangan p-Anisidin terendah dicapai oleh 

perlakuan penggorengan pertama sebesar 7,457. sedangkan nilai tertinggi dicapai 

oleh perlakuan penggorengan ke-16, dikarenakan pada penggorengan ke 2 produk 

yang digoreng yaitu ayam, lele, dan tempe digoreng secara bersamaan dan dalam 

jumlah yang banyak.

Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kadar TBA dan 

bilangan p-anisidin, bilangan p-anisidin akan menentukan bilangan TBA pada 

minyak goreng. Di mana bilangan p-anisidin akan menentukan bilangan TBA 

sebesar 8,78. Semakin tinggi kadar p-anisidin, menyebabkan bilangan TBA akan 

semakin meningkat. 2 hal yang berbeda tetapi menunjukkan fenomena yang sama.
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Gambar 3. Grafik hubungan antara kadar TBA (mg malonaldehid/kg) dengan p-Anisidin

Winarno (2002) menjelaskan bahwa radikal bebas hasil oksidasi primer 

akan bereaksi dengan O2 membentuk peroksida aktif yang dapat membentuk 

hidroperoksida yang bersifat sangat tidak stabil menjadi senyawa dengan rantai 

karbon yang lebih pendek yaitu berupa asam-asam lemak, aldehida-aldehida dan 

keton yang bersifat volatil dan menimbulkan bau tengik pada minyak. 

4.2.5 Warna

Warna dari minyak goreng sering digunakan oleh masyarakat untuk 

menentukan tingkat kerusakan minyak goreng maupun tingkat kemurnian minyak 

goreng secara fisik. Untuk mengetahui perubahan warna minyak goreng curah 

dari penggorengan beberapa produk seperti lele, ayam, tempe. 

a. Kecerahan (L)

Secara umum masyarakat akan lebih memilih minyak goreng dengan tingkat 

kecerahan yang tinggi. Dengan tingkat kecerahan yang rendah, maka akan 



didapatkan minyak goreng yang buram pada suhu yang rendah, sebagai mana 

sering ditemukan pada minyak goreng yang berjenis curah.

Berdasarkan analisis ragam terhadap tingkat kecerahan minyak goreng     

(Lampiran 6) diketahui pedagang memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

peningkatan kecerahan (p=0,05). Hasil uji DMRT (=0,05) terhadap kecerahan 

minyak goreng bekas pada pedagang disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Rerata nilai kecerahan setelah 16 kali penggorengan dengan frekuensi 2 
kali pengambilan

Penggorengan 
ke

Rerata 
DMRT 

5%
SNI

0
2
4
6
8
10
12
14
16

21,48a
22,02a

  22,83ab
 25,34c

  24,31bc
26,46c
 30,11d
29,8cd
35,65d

6,360
6,678
6,848
6,996
7,081
7,145
7,187
7,229

min 24

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan tidak berbeda 
nyata (α=0,05)

Dari data diperoleh minyak goreng curah dengan tingkat kecerahan yang 

paling tinggi adalah pada penggorengan ke 16 dan terendah pada penggorengan 

pertama dan kedua yang menunjukkan penurunan tingkat kecerahan minyak 

goreng setelah penambahan minyak goreng baru sebagai akibat dari jenis minyak 

goreng yang ditambahkan. Minyak goreng curah yang digunakan tidak berwarna 

buram. Setiap penambahan minyak goreng pada frekuensi tertentu menggunakan 

minyak goreng yang berbeda, pedagang membeli minyak terdekat dengan tempat 

berjualan. 



Jenis produk yang digoreng pada setiap frekuensi akan memberikan efek 

pada kecerahan akibat adanya pigmen – pigmen yang terkandung dalam bahan

dari ayam, tempe, dan lele. Pengaruh proses terhadap penurunan kecerahan 

disebabkan karena adanya asam-asam amino dan karbonil dalam bahan pangan 

yang menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan. Selain itu dapat disebabkan 

karena bahan pangan yang digoreng memberikan kontribusi antara lain gula, 

pigmen, sehingga menyebabkan minyak menjadi keruh. Lawson (1995), 

mengemukakan bahwa bahan pangan yang digoreng memberikan kontribusi 

antara lain gula, pigmen, pati, protein, mineral, senyawa tersebut terakumulasi 

antar senyawa itu sendiri atau bereaksi dengan senyawa yang lain sehingga 

menyebabkan minyak menjadi keruh.

b. Intensitas Merah (a+) 

Sebagian besar minyak goreng yang ada di pasaran memiliki warna kuning 

kemerahan dibandingkan minyak goreng yang berwarna kuning kehijauan.

Rerata warna a+ minyak goreng curah setelah penggorengan berkisar antara 

9-36. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan minyak goreng curah 

berpengaruh nyata (=0,05) pada penggorengan ke-4 dan ke-10 (Lampiran 7).

Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng tersebut memiliki kisaran tingkat 

merah yang tidak sama karena mungkin kandungan pigmen karetonoid pada

minyak goreng berbeda-beda.



Tabel 13. Rerata tingkat warna merah minyak goreng curah setelah 16 kali 
penggorengan dengan frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan 
ke

Rerata  
DMRT 

5%
SNI

0
2
4
6
8
10
12
14
16

10,07a
12,9ab
36,05d
22,32c

    9,82a
18,58c
13,12b

  15,98bc
19,00c

7,37
7,74
7,94
8,11
8,21
8,28
8,33
8,38

Maks 9

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
   tidak berbeda nyata (α=0,05)

Dari data diperoleh bahwa terjadi penurunan dan peningkatan setelah 

ditambahkan minyak goreng baru. Adanya variasi ini dapat disebabkan oleh 

perbedaan dari tiap hari pedagang menggunakan jenis minyak goreng curah. 

Karena pada kenyataannya minyak goreng baru yang ditambahkan oleh pedagang  

tersebut tidak selalu bermerk sama, tetapi tergantung toko mana yang terdekat. 

Adanya kesamaan nilai merah pada minyak goreng yang belum ditambahkan dan 

yang telah ditambahkan minyak goreng baru. Adanya peningkatan dan penurunan 

kemerahan minyak goreng setelah ditambahkan minyak  goreng baru, yang 

disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat kemerahan minyak goreng, baik itu 

lebih tinggi maupun lebih rendah. Tingkat kemerahan dari masing-masing minyak 

goreng tentu saja dipengaruhi oleh kandungan pigmen karoten yang dimiliki oleh 

minyak goreng.



c. Intensitas  Kuning (b+)

Proses pemanasan yang terus-menerus pada minyak goreng akan dapat 

menyebabkan perubahan warna minyak goreng menjadi lebih gelap sebagai salah 

satu dampak dari adanya reaksi oksidasi.

Berdasarkan analisis ragam terhadap tingkat kekuningan minyak goreng 

curah (Lampiran 8), di ketahui  dari hari yang berbeda-beda memberikan 

pengaruh yang nyata (p=0,05) hasil uji DMRT terhadap warna kuning minyak 

goreng curah disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rerata tingkat kekuningan minyak goreng curah setelah 16 kali 
penggorengan dengan frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan
ke

Rerata  
DMRT 

5%
SNI

0
2
4
6
8
10
12
14
16

8,22a
   9,877ab

13,10bc
16,35d
14,19cd
18,17d
26,19e
25,56e

   34,01f

4,22
4,43
4,54
4,64
4,70
4,74
4,77
4,80

min 10

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
   tidak berbeda nyata (α=0,05)

Dari data terlihat, bahwa  minyak goreng yang telah dipakai akan 

mengalami penurunan warna kuningnya akibat adanya penggelapan warna dari 

minyak yang telah digunakan. Penggelapan warna dapat terjadi akibat adanya 

reaksi oksidasi pada minyak goreng yang dipanaskan pada suhu tinggi sehingga 

dari hasil oksidasi tersebut menghasilkan senyawa-senyawa tertentu seperti 

senyawa keton yang selain mempengaruhi flavor minyak goreng juga 

mempengaruhi warna minyak goreng yang akan lebih gelap (Fellows, 1990). 



Degradasi dari pigmen yang terdapat pada minyak goreng juga akan 

menyebabkan adanya penggelapan warna minyak goreng itu sendiri, terutama 

degradasi tokoferol akibat adanya oksidasi akan dapat menimbulkan warna coklat 

kehitaman pada minyak goreng.

Dengan dilakukannya penambahan minyak goreng baru, maka terjadi 

peningkatan warna kuning dari minyak goreng tersebut, hal ini tentu saja 

berhubungan dengan jumlah minyak goreng yang ditambahkan dan warna kuning 

yang berasal dari minyak goreng tersebut, sehingga dapat memperbaiki 

penampakan dari minyak goreng curah tersebut.

4.2.6 Kadar Air

Tabel 15, diketahui bahwa rerata kadar air dari minyak goreng curah 

menggoreng ayam, lele dan tempe ini berkisar antara 1% hingga 2%. Sedangkan 

berdasarkan analisis ragam (Lampiran 9) terhadap besarnya kadar air pada minyak 

goreng curah, diketahui bahwa memberikan nilai kadar air yang  berbeda nyata 

(=0,05).

Tabel 15. Rerata kadar air minyak goreng curah setelah 16 kali penggorengan 
dengan frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan
ke

Rerata  
DMRT 

5%
SNI

0
2
4
6
8
10
12
F4
16

1,000a
1,001a

  1,330ab
   1,331b

1,332ab
  1,667bc
2,000c
2,000c
2,001c

0,382
0,400
0,412
0,421
0,426
0,430
0,432
0,435

0,3% 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan tidak berbeda nyata



Kadar air minyak goreng terbesar diperoleh pada penggorengan ke 10, hal 

ini disebabkan oleh pengaruh dari kadar air bahan yang dimiliki oleh produk 

lalapan tersebut yang keluar dari bahan pada saat digoreng sehingga 

meningkatkan kadar air goreng. Produk sangat mempengaruhi kadar air, seperti 

tempe, ayam, dan lele. Jika dalam menggoreng lebih banyak produk lele maka 

kadar air dalam minyak akan meningkat karena air yang terdapat dalam lele 

tinggi. Hal ini diperkuat juga dengan peningkatan kadar ALB minyak goreng 

tersebut akibat reaksi hidrolisis yang lebih cepat akibat tingginya kadar air pada 

minyak tersebut. 

Keluarnya air dari bahan ditunjukkan dengan produk hasil lalapan yang 

lebih kering dibandingkan dengan bahan yang belum digoreng. Yuwono dkk 

(1997), menyatakan bahwa selama penggorengan akan terjadi perubahan seperti 

terbentuknya aroma, perubahan warna dan penurunan kadar air dari produk yang 

digoreng.waktu dan suhu penggorengan tiap-tiap bahan juga akan mempengaruhi 

besarnya air yang keluar dari bahan – bahan yang digoreng seperti ayam, lele, 

tempe.

Semakin tinggi kadar air minyak, semakin rendah mutu minyak tersebut        

(Winarno, 2002). Semakin tinggi kadar airnya maka reaksi hidrolisis semakin 

cepat terjadi (Herlina ginting,2002)
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Gambar 4. Grafik hubungan antara kadar ALB (%) dengan Kadar Air (%)

Kadar ALB mempunyai korelasi positif dengan kadar air. Korelasi positif 

menunjukkan semakin tinggi kadar air pada minyak goreng akan meningkatkan 

kadar ALB dalam minyak. Dari perhitungan korelasi berganda didapatkan 

persamaan regresi linear yaitu : y = 0,1505x + 0,1615 dan R2 = 0,5765. kadar air 

memberikan pengaruh besar terhadap nilai ALB yang ditunjukkan dengan nilai 

koefisiensinya sebesar 1.505. Menurut Penfield dan Camphell (1990) selama 

penggorengan ada kombinasi antara ketersediaan dari bahan pangan dan suhu 

yang tinggi sebagai katalisnya menyebabkan hidrolisis yang menghasilkan asam 

lemak bebas. Selain itu kenaikan kadar ALB disebabkan oleh oksidasi asam 

lemak tak jenuh membentuk peroksida dan aldehid sebagai salah satu produksi 

oksidasi sekunder. 

Kadar air dari minyak goreng yang digunakan pada penggorengan pada 

penggorengan ini relatif, karena sistem penggorengan “Deep Fat Frying” 

memerlukan suhu yang tinggi, sehingga kandungan air dalam minyak goreng 

telah menguap pada saat minyak goreng digunakan untuk menggoreng. Mudambi 



(1981) dalam Meta (2001) menyatakan bahwa besarnya air yang menguap atau 

kecepatan penguapan tentulah ditentukan oleh besarnya suhu yang digunakan. 

Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kecepatan penguapan air bahan yang 

keluar dari bahan akibat adanya tranfer massa akan semakin cepat.

Setelah penambahan minyak goreng baru, beberapa minyak goreng 

mengalami peningkatan kadar air walaupun peningkatan yang terjadi kecil. Hal 

ini dapat disebabkan kadar air minyak goreng baru yang ditambahkan lebih tinggi 

dari kadar air minyak goreng yang telah digunakan, akibat suhu tinggi yang 

digunakan. Setelah penambahan minyak goreng baru kadar air akan turun tapi 

kemudian akan naik terus dengan panas yang dilakukan secara terus menerus.

4.2.7 Viskositas

Tabel 16, diketahui bahwa rerata viskositas dari minyak goreng bekas 

menggoreng ayam, lele dan tempe ini berkisar antara 0,2263cp hingga 0,2630cp. 

Sedangkan berdasarkan analisis ragam (Lampiran 10) terhadap besarnya 

viskositas minyak goreng curah, diketahui bahwa memberikan nilai viskositas 

yang tidak  berbeda nyata terhadap kenaikan viskositas (=0,05).

Viskositas tertinggi didapatkan pada penggorengan ke 16 hal ini dapat 

dijelaskan dengan melihat volume minyak goreng yang digunakan oleh pedagang 

itu adalah 2 kg dalam 1 wajan dengan suhu yang digunakan adalah 175oC. Di 

dalam prakteknya, pedagang melakukan penggorengan tidak secara kontinyu 

(sering melakukan penghentian proses penggorengan), sehingga pemanasan pada 

minyak goreng tidak terjadi secara terus-menerus dengan volume yang sama.



Tabel 16. Rerata viskositas minyak goreng curah setelah 16 kali penggorengan 
dengan frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan 
ke

Rerata 
(cps)

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0,226
0,250
0,255
0,256
0,257
0,258
0,259
0,263
0,263

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
   tidak berbeda nyata (α=0,05)

Pada minyak goreng curah yang digunakan, terdapat kenaikan viskositas 

minyak goreng. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin banyaknya polimer dalam 

minyak goreng akibat peristiwa polimerisasi dengan adanya pemanasan secara 

terus-menerus pada minyak goreng (Fellows,1990).

Menurut Bennion (1980), pemanasan terhadap minyak pada suhu tinggi 

dalam waktu yang lama mempengaruhi peningkatan viskositas minyak. Hal ini 

merupakan salah satu indikasi peningkatan kerusakan minyak yang disebabkan 

oleh pembentukan senyawa polimer dan remah-remah yang berasal dari bahan 

yang digoreng.

Faktor lain yang menyebabkan semakin meningkatnya viskositas dari 

minyak goreng bekas yang telah digunakan adalah adanya remah-remah dari 

produk yang tertinggal pada minyak goreng. Dengan melihat jenis produk dari 

pedagang, sebagian besar produk dilapisi tepung seperti tempe, lele, dan ayam. 

Karena adanya pelapis pada produk tersebut, maka kemungkinan terjadinya 



remah-remah dari produk yang digoreng akan semakin besar dibandingkan 

dengan produk yang utuh tanpa adanya panambahan pelapis. 

Dengan dilakukannya penambahan minyak goreng baru, maka viskositas 

minyak goreng kembali rendah, atau dengan kata lain minyak goreng tidak 

sekental minyak goreng yang telah dipakai berkali-kali. Hal ini dikarenakan 

viskositas minyak goreng baru yang lebih rendah daripada viskositas dari minyak 

goreng yang telah dipakai. Dengan penambahan minyak baru dan frekuensi yang 

terus bertambah, menunjukkan semakin lama frekuensi penggorengan viskositas 

semakin tinggi pula. 

Pemanasan terhadap minyak pada suhu tinggi dalam waktu yang lama 

mempengaruhi viskositas minyak, yang merupakan salah satu indikasi 

peningkatan viskositas yang disebabkan oleh pembentukan senyawa polimer dan 

remah-remah yang berasal dari bahan yang digoreng selama proses penggorengan 

molekul penyusun minyak (asam lemak) mengalami polimerisasi, membentuk 

ikatan cabang dan senyawa siklis, sehingga minyak lebih kental (Lawson, 1995).

4.2.8 Berat Jenis

Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa rerata berat jenis minyak goreng curah 

yang digunakan berkisar antara 0,923 g/ml- 0,947 g/ml. Dari data yang ada 

diketahui pedagang memiliki berat jenis di atas ambang batas.

Berdasarkan analisis ragam terhadap nilai berat jenis memberikan pengaruh

tidak  berbeda nyata (p=0,05) terhadap peningkatan berat jenis. Hasil uji beda 



DMRT (=5%) (Lampiran 11) terhadap nilai berat jenis minyak goreng curah 

yang digunakan oleh pedagang disajikan pada Tabel 17.

 Perbedaan nilai BJ selain dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik permukaan 

partikel produk tempe, ayam, dan lele,  juga dipengaruhi oleh kandungan nutrisi bahan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Khalil (1999) yang menyatakan bahwa adanya

variasi dalam nilai BJ dipengaruhi oleh kandungan nutrisi bahan, distribusi ukuran 

partikel dan karakteristik permukaan partikel. Berat jenis  berpengaruh terhadap 

homogenitas penyebaran partikel.

Tabel 17. Rerata berat jenis minyak goreng curah setelah 16 kali penggorengan 
dengan frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan 
ke

Rerata 
berat jenis 

(g/ml)  
0
2
4
6
8
10
12
14
16

0,943
0,944
0,923
0,924
0,942
0,945
0,946
0,943
0,947

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
   tidak berbeda nyata (α=0,05)

Berat jenis mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kotoran. Kotoran 

tersebut antara lain berasal dari bahan baku, asam lemak bebas, hidrokarbon, 

mono dan digliserida hasil hidrolisa trigliserida, serta zat-zat hasil oksidasi dan 

dekomposisi minyak. Berat jenis dipengaruhi oleh kadar air dan kotoran, maka 

semakin kecil kadar air maka berat jenis semakin rendah                                                 

(Susanto, 1987 dalam Mahditiara,2002). 



4.2.9 Indeks Bias

Indeks bias adalah derajat penyimpangan cahaya yang dilewatkan pada 

suatu medium yang cerah. Indeks bias tersebut pada minyak dan lemak dipakai 

pada pengenalan unsur kimia dan untuk pengujian kemurnian minyak. 

Rerata indeks bias minyak goreng curah pada penggorengan berulang

berkisar antara 1,461 – 1,4613. Analisis ragam menunjukkan bahwa selama 

penggorengan awal sampai penggorengan ke 16 antara minyak goreng curah dan 

produk yang digoreng memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (=0,05)

(Lampiran 12). Nilai rerata tertinggi terjadi pada penggorengan ke 16, tetapi nilai 

yang didapatkan tidak jauh berbeda dari lainnya. Indeks bias minyak menurut SNI 

berkisar antara 1,448 – 1,450.

Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai indeks bias pada minyak goreng curah 

lebih tinggi dari standar SNI, hal ini disebabkan warna minyak goreng yang lebih 

panjang rantai asam kuning kecoklatan sehingga mempengaruhi indeks bias. 

Tabel 18. Rerata indeks bias minyak goreng curah setelah 16 kali penggorengan 
dengan frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan 
ke

Rerata  

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1,461
1,461
1,461
1,461
1,461
1,461
1,461
1,461
1,461

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
   tidak berbeda nyata (α=0,05)



Indeks bias ini akan meningkat pada minyak atau lemak dengan rantai 

karbon yang panjang dan juga dengan terdapatnya sejumlah ikatan rangkap. Nilai 

indeks bias dari asam lemak juga akan bertambah dengan meningkatnya bobot 

molekul, selain dengan naiknya derajat ketidakjenuhan dari asam lemak tersebut 

(Ketaren, 1986 dalam Mahditiara, 2002).

4.2.10 Bilangan Penyabunan 

Bilangan penyabunan didefinisikan sebagai jumlah KOH (mg) yang 

diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas dan asam lemak hasil hidrolisis 

dalam 1 gram zat. Bilangan penyabunan dilakukan dengan penambahan sejumlah 

larutan basa kepada trigliserida. Bilangan penyabunan telah lengkap, lapisan air 

yang mengandung gliserol dipisahkan dan gliserol dipulihkan dengan penyulingan

Rerata bilangan Penyabunan minyak goreng curah dengan 16 kali 

penggorengan dan jenis bahan pangan yang digoreng setelah penggorengan 

berkisar antara 168,493 – 297,243. Bilangan penyabunan menurut SNI 

menunjukkan kisaran antara 196-206. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

selama penggorengan awal sampai penggorengan ke 16 dan jenis bahan pangan 

serta interaksi keduanya memberikan pengaruh berbeda nyata (=0,05) terhadap 

peningkatan bilangan penyabunan (Lampiran 13).

Bilangan penyabunan terendah diperoleh dari penggorengan ke kontrol 

sebesar 168,493 dan tertinggi pada penggorengan ke 16. Dengan bertambahnya 

frekuensi maka nilai yang didapatkan juga semakin tinggi, ini terjadi karena 

terjadi pada trigliserida dengan asam lemak yang rantai C-nya pendek, akan 



didapatkan bilangan penyabunan yang lebih tinggi daripada asam lemak dengan 

rantai C panjang.

Tabel 19. Rerata bilangan penyabunan minyak goreng curah setelah 16 kali 
penggorengan dengan frekuensi 2 kali pengambilan

Penggorengan
ke

Rerata DMRT(5%) SNI

0 168.493a 57.74
2 206.107ab 60,63
4 209.997b 62,17
6 238.520bc 63,52
8 220.460b 64,29
10 245.800c 64,86
12 248.735c 65,25
14 252.123c 65,63
16 297.243c

196-206

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan
   tidak berbeda nyata (α=0,05)

Bilangan penyabunan meningkat karena penggorengan beberapa kali 

menyebabkan terjadinya asam lemak menjadi pendek. Kecepatan oksidasi 

dipengaruhi oleh ketidakjenuhan asam lemak penyusun minyak. Asam lemak 

dengan jumlah ikatan rangkap lebih banyak akan dioksidasi lebih dahulu dan 

lebih cepat dibandingkan asam lemak yang mengandung ikatan rangkap yang 

lebih sedikit (Penfield and Champbell, 1990). Dampak dari rantai asam lemak 

pendek akan menjadi jenuh dan mengakibatkan volatil serta membuat bau minyak 

tidak sedap.



V  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dari sampel minyak goreng curah dan produknya yaitu lele, 

ayam dan tempe dari pedagang kaki lima, didapatkan bahwa minyak yang 

digunakan oleh pedagang untuk menggoreng lele, ayam dan tempe tidak aman 

untuk digunakan. Metode penambahan minyak goreng baru pada saat proses 

penggorengan dan karena proses pemanasan secara terus menerus, ternyata telah 

memperlambat tingkat kerusakan minyak goreng sehingga semua minyak goreng 

curah dari sampel  pada pedagang berada di atas ambang batas yang telah 

ditetapkan oleh Dewan Standar Nasional

Berdasarkan hasil survei dan penelitian di laboratorium dengan suhu 90-

1800C selama 3-4 jam dengan volume minyak goreng total dalam wajan sebanyak 

2 kg pada tiap kali penambahan minyak goreng baru dimana dalam 1 malam 

dilakukan penambahan minyak goreng sebanyak 2 kali dan produk yang digoreng 

pada setiap frekuensi berbeda diperoleh kerusakan minyak goreng yang paling 

rendah ditunjukkan dengan nilai FFA 0,27%, berat jenis 0,943 g/ml, viskositas 

0,226 cps, kadar TBA 0,468 mg malonaldehid/kg, bilangan penyabunan 168,493

mg/g, bilangan p-anisidin 7,457, bilangan peroksida 15,057 mek/kg, kadar warna 

(L*) 21,48, kadar warna (a*) 9, kadar warna (b*) 8,22, kadar air 1%, indeks bias 

1,461.

Berdasarkan penelitian perlakuan beberapa kali penggorengan dan 

perbedaan hari serta interaksi keduanya berpengaruh pada kadar peroksida, kadar 

FFA, kadar TBA, P-anisidin, bilangan penyabunan, kadar warna (L*a*b*), kadar 



air. Dan tidak memberikan pengaruh pada berat jenis, indeks bias, dan vikositas. 

Ini menunjukkan bahwa minyak goreng pada lalapan sampai penggorengan ke-16 

tidak aman untuk dikonsumsi.

5.2 Saran 

Perlunya penggunaan minyak goreng yang sesuai dengan Stándar Nasional 

Indonesia dan menggunakan minyak goreng tidak lebih dari 3x penggorengan.
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Prosedur Analisa Kadar Air Metode Destilasi Toluene (AOAC, 1990)

 Bahan padat yang telah dipotong kecil atau bubuk ditimbang sebanyak 

10 gram

 Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml serta ditambahkan 100 ml 

toluene ke dalamnya

 Dipanaskan dengan hot plate pada suhu 2500 C

 Didestilasi selama selama 30 menit atau sampai tidak ada air lagi yang 

menetes

 Dipisahkan antara air dan toluene (air berwarna lebih keruh dan 

terletak di lapisan bawah)

 Diukur volume air yang tertampung pada penampung destilat (ml)

Volume air
Kadar air (%) =

Berat sampel
  x  100 %

2. Prosedur Analisa Asam Lemak Bebas (Mehlen bacher, 1960 dalam
Sudarmadji, dkk, 1997)

 Timbang sebanyak 28.2 ± 0.2 g sampel dalam erlenmeyer

 Tambahkan 50 ml alkohol netral panas dan 2 ml indikator pp

 Titrasi dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah distandarisasi sampai 

warna merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 detik

 Asam lemak bebas dinyatakan sebagai % FFA atau angka asam

ml NaOH x N x BM asam lemak
% FFA  =

Berat contoh x 1000
  x  100 



3. Prosedur Analisa Bilangan Peroksida Metode Titrasi Iodin(AOCS, 

1990)

 Timbang 5.00 ± 0.05 g sampel dalam 250 ml erlenmeyer tertutup

 Tambahkan 30 ml larutan asam asetat-kloroform (3 : 2). Goyangkan 

larutan sampai bahan tercampur semua

 Tambahkan 0.5 ml larutan jenuh KI

 Didiamkan selama 1 menit, kadangkala digoyang kemudian 

ditambahkan 30 ml aquades

 Titrasi dengan 0,1 N Na2S2O3 sampai warna kuning hampir hilang

 Tambahkan 0.5 larutan pati 1% lanjutkan titrasi sampai warna biru 

mulai hilang

 Angka peroksida dinyatakan dalam mili-equivalen dalam tiap 1000 g 

sampel

ml Na2S2O3 x N Thio x 1000
Angka Peroksida =

Berat contoh (g)

4. Prosedur Analisa Bilangan p-Anisidine (IUPAC, 1979)

 Timbang 0,4-0,5 ± 0,001 g sampel kemudian masukkan ke dalam labu 

ukur 25 ml. Larutkan dan tambahkan sampai tanda batas dengan 

heksan

 Ukur absorbansi larutan minyak (oil solution) (Ab) dalam sel 

spektrofotometer pada panjang gelombang 350 nm

 Pipet tepat 5 ml larutan minyak (oil solution) ke dalam sebuah tabung 

reaksi pertama dan 5 ml solven (heksan) ke dalam tabung reaksi yang 



kedua. Kemudian tambahkan 1 ml reagen p-anisidine ke dalam 

masing-masing tabung reaksi dan dikocok

 Setelah 10 menit, ukur absorbansi (Aos) larutan dari tabung reaksi 

pertama dan gunakan larutan pada tabung reaksi kedua sebagai blanko

 Bilangan anisidin dinyatakan sebagai :

25 x (1,2 As – Ab)
p-Anisidine value =

m
dimana As = Aos – blanko

Keterangan :

As = absorbansi larutan minyak setelah reaksi dengan reagen p-

anisidin

Ab = absorbansi larutan minyak

m = berat sampel minyak (g)

5. Prosedur Analisa Bilangan Asam Thiobarbiturik (TBA) dalam 

(Sudarmadji, 1997)

 Pereaksi yang diperlukan yaitu HCL 4 M dan pereaksi TBA dengan 

cara melarutkan 0,288 g dalam 100 ml asam asetat 90 % dengan 

pemanasan dalam penangas air

 Menimbang sampel minyak sebanyak 3 g, menambahkan ± 2,5 ml 

HCL 4 M sampai tercapai Ph 1,5 menambahkan batu didih memasang 

alat destilasi pada alat destilasi, dan menjalankan dengan pemanasan 

selama 10 menit destilat yang diperoleh diaduk kemudian dipipet 

sebanyak 5 ml kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi tertutup



 Menambahkan 5 ml pereaksi TBA ditutup, dicampur merata kemudian 

dipanaskan selama 35 menit dalam air mendidih

 Membuat blanko dengan menggunakan 5 ml aquades 5 ml pereaksi 

TBA, selanjutnya dilakukan penetapan seperti pada sampel

 Mendinginkan tabung reaksi dengan menggunakan air pendingin ± 10 

menit kemudian diukur absorbansinya (D) pada panjang gelombang 

528 dengan larutan blanko sebagai titik nol

 Perhitungan

Bilangan TBA (mg malonaldehide) = 7,8 x absorbansinya

6. Prosedur Analisa Bilangan Penyabunan dalam (IUPAC, 1979)

 Timbang sebanyak 3 g sampel kemudian dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 260 ml

 Tambahkan 50 ml larutan KOH (40 g KOH dalam 1 L alkohol) 

kemudianditutup dengan pendingin balik

 Didihkan selama 30 menit kemudian didinginkan

 Tambahkan indikator pp

 Titrasi dengan larutan standar HCl 0,5 N

28,05 x (titrasi blanko – titrasi contoh)
Angka Penyabunan =

Berat sampel (g)

7. Prosedur Analisa Warna Menggunakan “Color Reader” dalam 

(Yuwono dan Susanto, 1998)

 Menyiapkan sampel dimasukkan kedalam plastic sebanyak 50 ml



 Menghidupkan ”color reader”

 Menentukan target pembacaan L*:a*:b*

 Menetukan warnanya

Bacaan untuk L* kecerahan, a* dan b* untuk kromatis

8. Prosedur Analisa Pengujian Viskositas (Yuwono dan Susanto,1998)

 Menyiapkan pipet volume 10 ml dan diberi tanda pada 10 cm dari 

kedua ujung pipet

 Menghisap pipet tersebut sampai melebihi batas tanda yang telah 

dibuat

 Mengatur menggunakan jari agar permukaan air tepat pada tanda batas 

yang telah dibuat, kemudian dengan menggunakan ”stopwatch” jari 

penutup dilepaskan berasaan dengan ”stopwatch” ”on”

 Ketika permukaan air tepat pada tanda batas bawah stopwatch 

dihentikan dan mencatat waktu yang dibutuhkan

 Setelah itu pipet diisi dengan menggunakan minyak yang akan diukur 

viskositasnya dengan prosedur yang sama dengan pengukuran 

viskositas pada air dan dicatat waktu yang dibutuhkan oleh sampel 

minyak

 Perhitungan

n2 / n2 = p1 / p2 x t1t2

n1  : viskositas air 0,08901 cp
n2 : viskositas minyak
p1 : densitas air 997.1
p2 : densitas minyak 895
t1 : waktu air
t2 : waktu minyak



9. Prosedur Analisa Pengukuran Berat Jenis Minyak (Sudarmadji, dkk, 

1997)

 Memasukkan minyak kedalam botol piknometer kemudian ditutup dan 

direndam dalam akhir bersuhu 25 ± 0,2 oC selama 30 menit

 Mengeringkan bagian luar botol piknometer kemudian ditimbang

 Dengan cara yang sama botol piknometer diisi dengan air dan 

ditimbang 

 Perhitungan :

Bobot piknometer + minyak – bobot piknometer kosong
BJ =

Bobot piknometer + air – bobot piknometer kosong



Lampiran 2. Data dan Hasil Analisa Bilangan Peroksida Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 15,06 15,81 14,30 45,17 15,06
F2 20,63 19,84 19,04 59,51 19,84
F4 28,33 19,83 36,83 84,99 28,33
F6 25,40 22,09 18,78 66,27 22,09
F8 29,33 33,73 24,93 87,98 29,33
F10 37,59 31,86 26,13 95,58 31,86
F12 30,72 33,18 28,26 92,16 30,72
F14 32,98 38,26 27,71 98,95 32,98
F16 41,71 39,73 37,74 110,18 39,73

TOTAL 261,76 254,32 233,71 749,79

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 46,901 23,451 1,242 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 1365,411 170,676 9,041 ** 3,890 2,591
Galat 16 302,065 18,879

Total 26 1714,378
FK   = 15,65%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F2 F6 F4 F8 F12 F10 F14 F16

15,06 19,84 22,09 28,33 29,33 30,72 31,86 32,98 39,73 se
rp

 (jnd) jnt

15,06 tn tn tn * * * * * * 2,51 3 7,53

19,84 tn tn * * * * * * 3,15 7,90

22,09 tn tn tn * * * * 3,23 8,10

28,33 tn tn tn tn tn * 3,3 8,28

29,33 tn tn tn tn * 3,34 8,38

30,72 tn tn tn * 3,37 8,45

31,86 tn tn tn 3,39 8,50

32,98 tn tn 3,41 8,55

39,73 tn

notasi a a ab bc c c cd d d



Lampiran 3. Data dan Hasil Analisa ALB Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 0,27 0,28 0,26 0,81 0,27
F2 0,37 0,35 0,34 1,06 0,35
F4 0,36 0,25 0,47 1,09 0,36
F6 0,37 0,32 0,27 0,96 0,32
F8 0,37 0,43 0,31 1,11 0,37
F10 0,57 0,48 0,39 1,44 0,48
F12 0,39 0,42 0,36 1,17 0,39
F14 0,42 0,49 0,36 1,27 0,42
F16 0,57 0,54 0,51 1,62 0,54

TOTAL 3,69 3,57 3,28 10,53

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 0,010 0,005 1,500 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 0,160 0,020 6,066 ** 3,890 2,591
Galat 16 0,053 0,003

Total 26 0,223
FK   = 14,74%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F6 F2 F4 F8 F12 F14 F10 F16

0,27 0,32 0,35 0,36 0,37 0,39 0,42 0,48 0,54 se
rp

 (jnd) jnt

0,27 tn tn tn tn tn * * * * 0,03 3 0,10

0,32 tn tn tn tn tn tn * * 3,15 0,10

0,35 tn tn tn tn tn * * 3,23 0,11

0,36 tn tn tn tn * * 3,3 0,11

0,37 tn tn tn * * 3,34 0,11

0,39 tn tn tn * 3,37 0,11

0,42 tn tn * 3,39 0,11

0,48 tn tn 3,41 0,11

0,54 tn

notasi a ab b b b bc c cd d



Lampiran 4. Data dan Hasil Analisa TBA Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 0,47 0,49 0,44 1,40 0,47
F2 0,99 0,95 0,91 2,86 0,95
F4 1,10 0,77 1,43 3,29 1,10
F6 1,36 1,18 1,00 3,54 1,18
F8 1,15 1,32 0,98 3,45 1,15
F10 1,51 1,28 1,05 3,85 1,28
F12 1,59 1,72 1,46 4,77 1,59
F14 1,48 1,72 1,24 4,44 1,48
F16 2,00 1,91 1,81 5,72 1,91

TOTAL 11,65 11,34 10,33 33,32

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 0,105 0,052 1,651 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 4,008 0,501 15,804 ** 3,890 2,591
Galat 16 0,507 0,032

Total 26 4,620
FK   = 14,43%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F2 F4 F8 F6 F10 F14 F12 F16

0,47 0,95 1,10 1,15 1,18 1,28 1,48 1,59 1,91 se
rp

 (jnd) jnt

0,47 tn * * * * * * * * 0,10 3 0,31

0,95 tn tn tn tn tn * * * 3,15 0,32

1,10 tn tn tn tn * * * 3,23 0,33

1,15 tn tn tn tn * * 3,3 0,34

1,18 tn tn tn * * 3,34 0,34

1,28 tn tn tn * 3,37 0,35

1,48 tn tn * 3,39 0,35

1,59 tn * 3,41 0,35

1,91 tn

notasi a ab b bc c cd d d e



Lampiran 5. Data dan Hasil Analisa P- Anisidin Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 7,46 7,83 7,08 22,37 7,46
F2 9,60 9,23 8,86 27,70 9,23
F4 18,73 13,11 24,35 56,20 18,73
F6 22,52 19,58 16,64 58,74 19,58
F8 23,62 27,16 20,08 70,86 23,62
F10 30,28 25,66 21,04 76,98 25,66
F12 26,30 28,40 24,20 78,90 26,30
F14 26,82 31,11 22,53 80,46 26,82
F16 37,46 35,68 33,90 107,04 35,68

TOTAL 202,79 197,77 178,68 579,25

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]

Kelompok 2 35,960 17,980 1,745 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 1899,668 237,459 23,050 ** 3,890 2,591
Galat 16 164,832 10,302

Total 26 2100,460
FK   = 14,96%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F2 F4 F6 F8 F10 F12 F14 F16

7,46 9,23 18,73 19,58 23,62 25,66 26,30 26,82 35,68 se
rp

 (jnd) jnt

7,46 tn tn * * * * * * * 1,85 3 5,56

9,23 tn * * * * * * * 3,15 5,84

18,73 tn tn tn * * * * 3,23 5,99

19,58 tn tn * * * * 3,3 6,12

23,62 tn tn tn tn * 3,34 6,19

25,66 tn tn tn * 3,37 6,24

26,30 tn tn * 3,39 6,28

26,82 tn * 3,41 6,32

35,68 tn

notasi a a ab bc c c cd cd d



Lampiran 6. Data dan Hasil Analisa Warna (L*) Minyak Goreng  
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 21,48 22,55 20,41 64,44 21,48
F2 22,90 22,02 21,14 66,07 22,02
F4 22,83 15,98 29,68 68,50 22,83
F6 29,14 25,34 21,54 76,02 25,34
F8 24,31 27,96 20,66 72,93 24,31
F10 31,23 26,47 21,70 79,40 26,47
F12 30,11 32,52 27,70 90,33 30,11
F14 29,80 34,57 25,03 89,40 29,80
F16 37,42 35,63 33,85 106,90 35,63

TOTAL 249,22 243,04 221,72 713,99

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 46,267 23,134 1,716 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 516,420 64,552 4,787 ** 3,890 2,591
Galat 16 215,738 13,484

Total 26 778,425
FK   = 13,89%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F2 F4 F8 F6 F10 F14 F12 F16

21,48 22,02 22,83 24,31 25,34 26,47 29,80 30,11 35,63 se
rp

 (jnd) jnt

21,48 tn tn tn tn tn tn * * * 2,12 3 6,36

22,02 tn tn tn tn tn * * * 3,15 6,68

22,83 tn tn tn tn tn * * 3,23 6,85

24,31 tn tn tn tn tn * 3,3 7,00

25,34 tn tn tn tn * 3,34 7,08

26,47 tn tn tn * 3,37 7,14

29,80 tn tn tn 3,39 7,19

30,11 tn tn 3,41 7,23

35,63 tn

notasi a a ab bc c c cd d d



Lampiran 7. Data dan Hasil Analisa Intensitas Merah (a*) Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 10,08 10,58 9,57 30,23 10,08
F2 13,42 12,90 12,38 38,70 12,90
F4 36,06 25,24 46,87 108,17 36,06
F6 25,67 22,32 18,97 66,97 22,32
F8 9,82 11,29 8,35 29,46 9,82
F10 21,93 18,59 15,24 55,76 18,59
F12 13,42 14,50 12,35 40,27 13,42
F14 15,98 18,54 13,42 47,94 15,98
F16 19,95 19,00 18,05 57,00 19,00

TOTAL 166,33 152,96 155,22 474,50

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 11,381 5,691 0,314 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 157,521 196,940 10,865 ** 3,890 2,591
Galat 16 290,010 18,126

Total 26 1876,913
FK   = 24,23%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
F8 kontrol F2 F12 F14 F10 F16 F6 F4

9,82 10,08 12,90 13,42 15,98 18,59 19,00 22,32 36,06 se
rp

 (jnd) jnt

9,82 tn tn tn tn tn * * * * 2,46 3 7,37

10,08 tn tn tn tn * * * * 3,15 7,74

12,90 tn tn tn tn tn * * 3,23 7,94

13,42 tn tn tn tn * * 3,3 8,11

15,98 tn tn tn tn * 3,34 8,21

18,59 tn tn tn * 3,37 8,28

19,00 tn tn * 3,39 8,33

22,32 tn * 3,41 8,38

36,06 tn

notasi a a ab b bc c c c d



Lampiran 8. Data dan Hasil Analisa Intensitas Kuning (b*) Minyak Goreng 
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 8,22 8,63 7,81 24,67 8,22
F2 10,27 9,88 9,48 29,63 9,88
F4 13,10 9,17 17,03 39,30 13,10
F6 18,80 16,35 13,90 49,05 16,35
F8 14,19 16,32 12,06 42,57 14,19
F10 21,45 18,18 14,90 54,53 18,18
F12 26,19 28,29 24,09 78,57 26,19
F14 25,56 29,65 21,47 76,68 25,56
F16 35,71 34,01 32,31 102,03 34,01

TOTAL 173,50 170,47 153,06 497,03

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 27,029 13,514 2,276 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 1745,698 218,212 36,742 ** 3,890 2,591
Galat 16 95,024 5,939

Total 26 1867,751
FK   = 13,24%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F2 F4 F8 F6 F10 F14 F12 F16

8,22 9,88 13,10 14,19 16,35 18,18 25,56 26,19 34,01 se
rp

 (jnd) jnt

8,22 tn tn * * * * * * * 1,41 3 4,22

9,88 tn tn tn * * * * * 3,15 4,43

13,10 tn tn tn * * * * 3,23 4,54

14,19 tn tn tn * * * 3,3 4,64

16,35 tn tn * * * 3,34 4,70

18,18 tn * * * 3,37 4,74

25,56 tn tn * 3,39 4,77

26,19 tn * 3,41 4,80

34,01 tn

notasi a ab bc cd d d e e f



Lampiran 9. Data dan Hasil Analisa Kadar Air Minyak Goreng
Kelompok Total RerataPerlakuan

I II III

kontrol 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0

F2 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0

F4 2.0 1.0 1.0 4.0 1.3

F6 1.0 2.0 2.0 5.0 1.7

F8 2.0 2.0 2.0 6.0 2.0

F10 2.0 1.0 1.0 4.0 1.3

F12 1.0 1.0 2.0 4.0 1.3

F14 2.0 2.0 2.0 6.0 2.0

F16 2.0 2.0 2.0 6.0 2.0

∑ 14.0 13.0 14.0 41.0

Analisis Ragam 
SK Db JK KT F-HIT F  TABEL Notasi

KELOMPOK 2 0.074 0.037 0.089 0.1 0.05 tn
PERLAKUAN 8 4.074 0.509 1.222 3.63 6.23 tn
GALAT 16 6.667 0.417 2.59 3.89

TOTAL 26 6.741

FK  = 62.26
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata

*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F2 F4 F6 F8 F10 F12 F14 F16

1,00 1,00 1,33 1,33 1,33 1,67 2,00 2,00 2,00 se
rp

 (jnd) jnt

1,00 tn tn tn tn tn * * * * 0,13 3 0,38

1,00 tn tn tn tn * * * * 3,15 0,40

1,33 tn tn tn tn * * * 3,23 0,41

1,33 tn tn tn * * * 3,3 0,42

1,33 tn tn * * * 3,34 0,43

1,67 tn tn tn tn 3,37 0,43

2,00 tn tn tn 3,39 0,43

2,00 tn tn 3,41 0,43

2,00 tn

notasi a a ab b b bc c c c



Lampiran 10. Data dan Hasil Analisa Viskositas Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 0,23 0,24 0,22 0,68 0,23
F2 0,26 0,25 0,24 0,75 0,25
F4 0,25 0,18 0,33 0,76 0,25
F6 0,29 0,26 0,22 0,77 0,26
F8 0,26 0,30 0,22 0,77 0,26
F10 0,30 0,26 0,21 0,77 0,26
F12 0,26 0,28 0,24 0,78 0,26
F14 0,26 0,30 0,22 0,79 0,26
F16 0,28 0,26 0,25 0,79 0,26

TOTAL 2,39 2,32 2,14 6,86

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 0,004 0,002 1,284 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 0,003 0,000 0,255 tn 3,890 2,591
Galat 16 0,023 0,001

Total 26 0,030
FK   = 15,04%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05



Lampiran 11. Data dan Hasil Analisa Berat Jenis Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 0,94 0,99 0,90 2,83 0,94
F2 0,98 0,94 0,91 2,83 0,94
F4 0,92 0,65 1,20 2,77 0,92
F6 1,06 0,92 0,79 2,77 0,92
F8 0,94 1,08 0,80 2,83 0,94
F10 1,12 0,95 0,78 2,84 0,95
F12 0,95 1,02 0,87 2,84 0,95
F14 0,94 1,09 0,79 2,83 0,94
F16 0,99 0,95 0,90 2,84 0,95

TOTAL 8,85 8,60 7,93 25,37

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam
SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 0,051 0,025 1,322 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 0,002 0,000 0,013 tn 3,890 2,591
Galat 16 0,308 0,019

Total 26 0,360
FK   = 14,75%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05



Lampiran 12. Data dan Hasil Analisa Indeks Bias Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 1,46 1,53 1,39 4,38 1,46
F2 1,52 1,46 1,40 4,38 1,46
F4 1,46 1,02 1,90 4,38 1,46
F6 1,68 1,46 1,24 4,38 1,46
F8 1,46 1,68 1,24 4,38 1,46
F10 1,72 1,46 1,20 4,38 1,46
F12 1,46 1,58 1,34 4,38 1,46
F14 1,46 1,70 1,23 4,38 1,46
F16 1,53 1,46 1,39 4,38 1,46

TOTAL 13,76 13,35 12,33 39,45

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 0,121 0,060 1,275 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 0,000 0,000 0,000 tn 3,890 2,591
Galat 16 0,759 0,047

Total 26 0,880
FK   = 14,90%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05



Lampiran 13. Data dan Hasil Analisa Bilangan Penyabunan Minyak Goreng
Ulangan Total

Perlakuan
I II III

Rerata

kontrol 168,49 176,92 160,07 505,48 168,49
F2 214,35 206,11 197,86 618,32 206,11
F4 210,00 147,00 273,00 629,99 210,00
F6 274,30 238,52 202,74 715,56 238,52
F8 220,46 253,53 187,39 661,38 220,46
F10 290,04 245,80 201,56 737,40 245,80
F12 248,74 268,63 228,84 746,21 248,74
F14 252,12 292,46 211,78 756,37 252,12
F16 312,11 297,24 282,38 891,73 297,24

TOTAL 2190,61 2126,21 1945,62 6262,44

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam

SK db JK KT Fhitung Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 3584,495 1792,248 1,613 tn 6,226 3,634
Perlakuan 8 31486,504 3935,813 3,541 * 3,890 2,591
Galat 16 17781,730 1111,358

Total 26 52852,729
FK   = 14,37%

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata
*  = berbeda nyata pada α = 0.05

Tabel DMRT
kontrol F2 F4 F8 F6 F10 F12 F14 F16

168,49 206,11 210,00 220,46 238,52 245,80 248,74 252,12 297,24 se
rp

 (jnd) jnt

168,49 tn tn tn tn * * * * * 19,25 3 57,74

206,11 tn tn tn tn tn tn tn * 3,15 60,63

210,00 tn tn tn tn tn tn * 3,23 62,17

220,46 tn tn tn tn tn * 3,3 63,52

238,52 tn tn tn tn tn 3,34 64,29

245,80 tn tn tn tn 3,37 64,86

248,74 tn tn tn 3,39 65,25

252,12 tn tn 3,41 65,63

297,24 tn

notasi a ab b b bc c c c c



Lampiran 14. Kuisioner

Kuisioner Bagi Pemilik 

Nama Pemilik :

Tanggal Survei :

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir saya, saya meminta bantuan 

saudara untuk memberikan keterangan yang sebenarnya berkaitan dengan 

informasi minyak bekas penggorengan vakum yang ada di industri saudara. 

Adapun data yang saya perlukan adalah sebagai berikut :

Nama perusahaan :.....................................................................................................

Lokasi Industri :.........................................................................................................

Lama Produksi :.........................................................................................................

Jenis bahan yang digoreng :.......................................................................................

Jumlah bahan baku yang digoreng :...........................................................................

Frekuensi penggorengan tiap harinya :......................................................................

Jenis minyak yang dipakai (merk) :...........................................................................

Sistem penggantian minyak (tuang/ganti) :................................................................

Rata-rata minyak yang dipakai tiap harinya :............................................................

Jumlah penggorengan antara pengenceran minyak :.................................................

Lama waktu penggorengan tiap kali proses :.............................................................

Suhu rata-rata minyak yang dipakai :.........................................................................

Kondisi dan cara penyimpanan minyak sisa menggoreng :.......................................


