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RINGKASAN 

 
 
 

Ikan lemuru (Sardinella longiceps) merupakan salah satu komoditas perairan 
yang memiliki nilai konsumsi cukup tinggi. 40 % dari jumlah produksi digunakan 
sebagai bahan baku pengalengan ikan. Meskipun produktivitas pengalengan ikan 
lemuru cukup besar namun pemanfaatan minyak hasil samping pengalengan ikan 
lemuru hanya digunakan sebagai pakan ternak. Padahal dari hasil samping 
pengalengan ikan lemuru, masih mengandung asam lemak tidak jenuh yang masih 
cukup tinggi. Dari penelitian sebelumnya minyak hasil samping pengalengan 
tersebut masih mengandung asam lemak omega-3 sebesar 26,79% dengan 
kandungan EPA 13,71% dan DHA sebesar 9,52 %. 

Penelitian minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru ini diproses 
melalui tahap kristalisasi urea dengan menggunakan metode permukaan respon atau 
RSM (Response Surface Method). Optimasi dilakukan pada variabel yang 
menentukan ekfektifitas pembentukan konsentrat yaitu rasio urea : asam lemak 
yang berpengaruh pada jumlah asam lemak yang akan dikristalkan dan lama 
kristalisasi yang berhubungan dengan selektivitas jenis asam lemak yang 
terkristalkan. Dimana respon akhir yang diamati adalah kadar asam lemak omega-3 
khususnya nilai EPA dan DHA. 

Hasil penelitian menunjukkan, minyak dari hasil samping pengalengan ikan 
lemuru yang diperoleh dari PT. Blambangan Raya Muncar memiliki kandungan 
EPA dan DHA sebesar 35,02%. Sedangkan melalui metode perhitungan 
permukaan, diperoleh kondisi optimum dari jumlah penambahan rasio urea : asam 
lemak sebesar 2,06 : 1 (b/b) dengan lama kristalisasi 24 jam. Kadar EPA dan DHA 
yang diperoleh dari kondisi optimum tersebut meningkat 1,65 kali lebih banyak 
daripada bahan awal, yaitu sebesar 57,81 %. Hasil analisis karakteristik mutu 
konsentrat asam lemak omega-3 menunjukkan bahwa konsentrat tersebut telah 
memenuhi standar IFOMA (International Fishmeal and Oil Manufacturer 
Association). 

 
Kata Kunci : Minyak Hasil Samping Pengalengan Lemuru, Kristalisasi Urea, 

Metode Permukaan Respon (RSM). 
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SUMMARY 

 
 
 

Lemuru fish (Sardinella longiceps) was one of the commodities that have a 
value of consumption is quite high. As many as 40% of production was used as a 
raw material for canning fish. Although the productivity of fish canning lemuru big 
enough but the oil side of the fish canning lemuru only be used as cattle feed. In 
fact, from the side of the fish canning lemuru, still contain saturated fatty acid that 
was still not high enough. From previous research results of the oil canning was still 
next to the fatty acid omega-3 is 26.79% with 13.71% womb EPA and DHA was 
9.52%. 

Research results the oil side of the fish canning lemuru processed through this 
stage of crystallization with urea using response surface methods or RSM 
(Response Surface Method). Optimization was done on the variables that determine 
the effectiveness of the establishment of the concentration ratio of urea: fatty acid 
which affects the amount of crystallized fatty acid and long crystallization 
associated with the type of crystallized fatty acid selectivity. Where is the end of the 
response that was observed between fatty acid omega-3, particularly EPA and DHA 
values 

Results of research shows, the oil from the side of the fish canning lemuru 
obtained from PT. Blambangan Raya Muncar has EPA and DHA contents of 
35.02%. While the calculation method of the surface, to obtain optimum conditions 
of the addition ratio of urea: fatty acid of 2,06:1 (b/b) with the crystallization time 
to 24 hours 43 minutes. EPA and DHA content obtained from the optimum 
conditions is increased 1,65 times more than the initial material, amounting to 
57.81%. The results of the analysis of quality characteristics concentrate omega-3 
fatty acid concentration indicates that these standards meet IFOMA (International 
Fishmeal and Oil Manufacturer Association). 

 
 

Keyword: Results Side Oil canning lemuru, Urea crystallization, Response 
Surface Method (RSM) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lemuru (Sardinella longiceps) merupakan salah satu komoditas perairan 

Indonesia yang berpotensi cukup besar. Berdasarkan data statistik yang disusun oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2007, jumlah produksi ikan lemuru 

di Indonesia sebesar 176,665 juta ton per tahun. Dan sebanyak 40% dari jumlah 

produksi tersebut, digunakan sebagai bahan baku pengalengan ikan. 

Meskipun produksi minyak hasil pengalengan ikan lemuru cukup besar, 

namun pemanfaatannya hanya sebagai campuran pakan ternak. Padahal dari proses 

pengalengan tersebut kandungan asam lemak tak jenuh ikan lemuru masih cukup 

tinggi. Penelitian Estiasih (1996) menunjukkan bahwa minyak tersebut memiliki 

kandungan asam lemak omega-3 sebesar 26.79 % dengan komposisi asam 

eikosapentanoat (EPA= “Eicosapentaenoic Acid”, C20:5 ω-3) sebesar 13,71% dan 

asam dokosaheksanoat (DHA =”Docosahexaenoic Acid” C22:6 ω-3) sebesar 9,52%. 

Dengan masih tingginya kandungan asam lemak omega-3 pada minyak tersebut, 

maka perlu penanganan lanjut agar lebih bermanfaat. 

Minyak hasil samping penepungan lemuru berpotensi sebagai sumber asam 

lemak omega-3. Asam lemak omega-3 merupakan jenis asam lemak yang sangat 

bermanfaat bagi tubuh. Asam lemak omega-3 memiliki peranan penting bagi 



 
 

 

kesehatan manusia seperti mencegah penyakit kardiovaskuler serta perkembangan 

pada fungsi otak dan retina mata pada bayi.  

Kandungan asam lemak  omega-3 dari minyak ikan dapat ditingkatkan dengan 

cara dibuat menjadi konsentrat asam lemak omega-3. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk membuat konsentrat asam lemak omega-3 adalah kristalisasi urea. 

Metode tersebut merupakan cara yang paling sederhana dan efisien untuk 

mendapatkan konsentrat asam lemak omega-3 dalam bentuk asam lemak bebas. 

Metode ini mempunyai keuntungan yaitu kristal yang membentuk kompleks bersifat 

sangat stabil sehingga filtrasi tidak harus dilakukan pada suhu yang sangat rendah 

seperti pada metode kristalisasi dengan pelarut. Menurut Haagsma (1982), 

pembentukan  kompleks asam  lemak-urea didasarkan pada derajat ketidakjenuhan 

asam lemak. Semakin tidak jenuh asam lemak, semakin kecil kemungkinan untuk 

terperangkap dalam kristal urea. Diharapkan  konsentrat asam lemak omega-3 yang 

dihasilkan memiliki nilai gizi lebih tinggi bila dibandingkan dengan minyak asalnya.  

 Pada penelitian ini dilakukan proses optimasi kristalisasi urea minyak hasil 

samping pengalengan ikan lemuru diperoleh dengan menggunakan metode 

permukaan respon. Optimasi dilakukan pada variabel yang menentukan efektifitas 

pembuatan konsentrat yaitu rasio urea : asam lemak yang berpengaruh pada jumlah 

asam lemak yang akan dikristalkan dan lama kristalisasi yang berhubungan dengan 

selektifitas jenis asam lemak yang terkristalkan.   Dimana respon yang diamati adalah 

kadar asam lemak omega-3 total, yaitu nilai EPA dan DHA.   



 
 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mendapatkan konsentrat asam lemak omega-3 dengan memanfaatkan minyak 

hasil samping pengalengan ikan lemuru yang cukup melimpah. 

b. Menentukan kondisi optimum proses pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 

dari minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru menggunakan metode 

kristalisasi urea pada variabel rasio urea : asam lemak dan lama kristalisasi 

dengan metode permukaan respon (Response Surface Methodology). 

c. Karakterisasi mutu konsentrat asam lemak omega-3 yang dihasilkan dari kondisi 

proses optimum. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan pemanfaatan minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru 

sebagai salah satu sumber asam lemak omega-3 

b. Menentukan kondisi yang paling optimal pada proses pembuatan konsentrat asam 

lemak omega-3 dari minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dengan 

metode kristalisasi urea. 

c. Mendapatkan konsentrat omega-3 yang sesuai dengan standar IFOMA 

(International  Fishmeal and Oil Manufacturer Association). 

 



 
 

 

 

1.4 Hipotesis  

Diduga pada rasio urea : asam lemak dan lama kristalisasi tertentu akan 

diperoleh konsentrat asam lemak omega-3 dengan kadar total EPA dan DHA yang 

paling optimum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Ikan Lemuru ( Sardinella longiceps) 

2.1.1 Ikan Lemuru (Sardinella longiceps) 

Ikan lemuru (Sardinella Longiceps), umumya mempunyai bentuk badan bulat 

panjang dengan bagian perut agak membulat dan sisik duri tumpul serta tidak 

menonjol. Warna badan biru kehijauan pada bagian atas penutup insang sampai 

pangkal ekor terdapat bulatan hitam sebanyak 10-20 buah siripnya berwarna abu-abu 

kekuningan warna sirip ekor kehitaman (Anonimous, 2008c) 

Menurut Hartuti dkk (2004), berdasarkan ukuran panjangnya ikan lemuru 

mempunyai ukuran khusus sesuai dengan panjang tubuhnya. Berdasarkan panjang 

tubuhnya disebut dengan “sempenit” (<11 cm), “protolan” (11-15 cm), “lemuru” (15-

18 cm) dan lemuru kucing (<18 cm). 

 

 

Gambar 1.  Ikan Lemuru (Sardinella longiceps), Anonimous (2008c) 

 

 

 

 



 
 

 

Taksonomi ikan lemuru menurut Anonimous, (2008d) adalah sebagai berikut : 

Phylum  :  Chordata  

Subphylum  :  Vertebrata  

Superclass  :  Osteichthyes  

Class  :  Actinopterygii  

Subclass  :  Neopterygii  

Infraclass  :  Teleostei  

Superorder  :  Clupeomorpha  

Order  :  Clupeiformes  

Suborder  :  Clupeoidei  

Family  :  Clupeidae  

Subfamily  :  Clupeinae  

Genus  :  Sardinella  

Species  :  Sardinella longiceps 

 

2.1.2 Komposisi Kimia Daging Ikan Lemuru 

Soeparno (1992) menyatakan bahwa ikan merupakan sumber protein yang 

memiliki nilai biologis protein yang tinggi, setingkat di bawah telur dengan nilai 

cerna (NPU) yang hampir sempurna (99%).  Hal ini disebabkan karena daging ikan 

mempunyai serat-serat protein yang lebih pendek daripada serat protein pada daging 

sapi atau ayam.  Keunggulan lain dari produk kelautan jika dibandingkan dengan 

produk daratan adalah kandungan asam amino esensial yang lengkap dan tingginya 

kandungan asam lemak tak jenuh omega-3 (DHA dan EPA). Komposisi kimia ikan 

lemuru tersaji dalam Tabel 1. 

 



 
 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Ikan Lemuru per 100 gr Bahan 

Komposisi Jumlah 
Air (g) 76 
Protein (g) 20 
Lemak (g) 3 
Karbohidrat (g) -  
Kalsium (mg) 20 
Fosfor (mg) 100 
Vitamin B1 (mg) 0,05 
Vitamin A (SI) 30 
Besi (mg) 1 
Energi (kal) 112 
Berat yang dapat dimakan (%) 80 

Sumber: Anonimous, (2005a) 

 

2.1.3 Proses Pemasakan Ikan Lemuru 

Proses pemasakan ikan pada industri penepungan biasanya selama 10 – 15 

menit dengan suhu 95° C, menggunakan steam dengan tekanan 2 bar. Setelah proses 

pemasakan, ikan dilewatkan conveyor menuju mesin pengepres, suhu ikan 

mengalami penurunan menjadi 90° C. Fraksi cair hasil pengepresan bersuhu 90° C 

berupa stickwater (air dan darah), minyak ikan, dan padatan halus tersuspensi. 

Pemisahan fraksi cair berdasarkan perbedaan berat jenis (BJ). Minyak ikan 

merupakan fraksi cair yang memiliki BJ paling kecil. Minyak ikan hasil pemisahan 

memiliki kandungan asam lemak bebas sebesar 5% (Pungky, 2000). Diagram alir 

proses penepungan ikan secara umum dapat dilihat pada Gambar 2. 



 
 

 

 

2.1.4 Minyak Ikan Lemuru 

Minyak ikan lemuru merupakan hasil samping dari industri perikanan. 

Produksinya sebagai hasil samping pengalengan ikan lemuru diperoleh dari 

pengolahan lanjutan sisa penirisan yang didapatkan dari proses pemasakan 

pendahuluan (“precooking”).  Setelah ditampung sementara dalam wadah “stainless 

steel”, hasil samping penirisan yang berupa campuran antara minyak ikan dan air 

didiamkan beberapa saat untuk mendapatkan tiga bagian, yaitu endapan, air dan 

minyak ikan (Kurniasari, 2005). Minyak ikan ini biasanya digunakan sebagai bahan 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pemasakan Ikan Lemuru 

Sumber : Pungky (2000) 



 
 

 

pakan ternak walaupun kandungan asam lemak omega 3 (ω-3) nya telah banyak 

disadari sebagai hasil samping yang berharga (Eskin, 2002).  

Komposisi trigliserida minyak ikan berbeda-beda satu sama lain. Hal ini 

sebagian diakibatkan oleh beragamnya komposisi asam lemak dari minyak tersebut, 

yang merupakan gabungan dari asam lemak jenuh rantai pendek seperti asam 

tetradekanoat, dan asam lemak tak jenuh rantai panjang (PUFA) cis-5,8,11,14,17-

eicosapentaenoic acid (EPA) dan cis-4,7,10,13,16,19-docosahexa-enoic acid (DHA) 

(Moffat et al.,1993). Komposisi asam lemak minyak ikan sardin menurut beberapa 

peneliti dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Asam Lemak Minyak Ikan Sardin 

Jenis Asam 
Lemak 

Konsentrasi (%) 
Supari1 Bandarra2 Ando3 Ando4 Estiasih5 

C16:0    -    -    -     -  33,91 
C18:0    -    -    -     -    0,44 
C18:1ω-9    -    -    -     -  20,92 
C18:3ω-3   1,00    -   0,90    1,20    1,54 
C18:4    -    -   2,80    3,80     - 
C20:0    -    -    -     -    3,84 
C20:3ω-3   2,80    -   0,10    0,10     - 
C20:4ω-6    -   1,60   0,70    0,90    2,12 
C20:5 (EPA) 17,00 17,90 12,40  11,70    9,60 
C21:5    -    -    -    0,40     - 
C22:5ω-3   3,30   1,20   1,40    1,60     - 
C22:6 (DHA)   6,60 10,50   9,80  11,50  10,09 
EPA + DHA 23,60 28,40 22,20  23,20  19,69 
Total ω-3 30,70 31,20 28,10  31,20  21,23 

Ket. Peneliti: 

1. Supari (1996) : Sampel minyak ikan lemuru (Sardinella longiceps). 

2. Bandarra et al. (1997) : Sampel ikan sardin (Sardina pilchardus) bulan September 1994. 

3. Ando et al. (1996) : Sampel minyak ikan sardin komersial. 

4. Ando et al. (1992) : Sampel minyak ikan sardin (Sardinops melanos- tiscus). 



 
 

 

5. Estiasih dan Ahmadi (2004) : Sampel minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru 

(Sardinella longiceps) 

 

2.2 Parameter Mutu Minyak Ikan  

Penentuan kualitas minyak sebagai bahan makanan atau minyak makan 

umumnya didasarkan pada tingkat kemurnian minyak yang sangat erat kaitannya 

dengan daya tahannya selama penyimpanan, baunya maupun rasanya.  Tolak ukur 

kualitas minyak ini adalah angka asam lemak bebasnya (free fatty acid atau FFA), 

angka peroksida, tingkat ketengikan dan kadar air (Herlina dan Ginting, 2002). 

Khusus pada produk minyak ikan untuk konsumsi, International Fishmeal 

and Oil Manufacturers  Association telah menetapkan parameter-parameter tertentu 

sebagai standard kualitas yang harus dipenuhi meliputi kadar air, angka asam lemak 

bebas, angka peroksida, bilangan anisidin, bilangan totox, warna, kadar logam seperti 

besi, tembaga dan fosfor (Bimbo, 1998). Parameter mutu minyak ikan tersaji dalam 

Tabel 3. 

Tabel. 3. Standar mutu food grade fish oil 

No. Parameter  Jumlah 
1. Kadar Air (%) < 1 
2. Asam Lemak Bebas (%) 1 -7 
3. Bilangan peroksida (PV) (meq/kg) 3 -20 
4. Bilangan anisidin (AV) 4 – 60 
5. Bilangan Totox (2PV + AV) 10 - 60 
6. Warna  < 14 
7. Fe (ppm) 0,5 – 0,7 
8. Cu (ppm) < 0,3 
9 P (PPM) 5 -100 

Sumber : IFOMA (Internasional Fishmeal and Oil Manufacturers Association)  
dalam Bimbo (1998) 



 
 

 

2.2.1 Kadar Air 

 Kadar air merupakan salah satu parameter penting dalam penentuan mutu 

produk berbasis minyak. Tinggi rendahnya kadar air yang terdeteksi akan menjadi 

salah satu petunjuk tingkat kualitas minyak yang diujikan. Semakin tinggi kadar air 

minyak, semakin rendah kualitas  minyak tersebut (Winarno, 1990). Lawson (1994) 

menyatakan bahwa jumlah iar yang berlebih pada minyak dan lemak akan 

mempercepat terjadinya reaksi hidrolisis dimana tingkat hidrolisis yang terjadi akan 

sebanding dengan konsentrasi air yang terlarut di dalam minyak. 

 

2.2.2 Asam Lemak Bebas 

 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, semakin rendah kualitas minyak yang 

diujikan (Sudarmadji dkk, 2003). 

 Asam lemak bebas dapat dikurangi atau dihilangkan dengan pemurnian baik 

secara kimiawi (saponifikasi) maupun secara fisik (penguapan). Saponifikasi 

dilakukan dengan menambahkan basa (kaustik soda) pada minyak yang akan 

dimurnikan. Sabun yang terbentuk dari proses ini dapat dipisahkan dengan 

sentrifugasi. Sedangkan pemurnian dengan perlakuan uap merupakan prosedur 

alternatif untuk memisahkan asam lemak bebas beserta komponen mono- dan 



 
 

 

digliserida dalam minyak. Akan tetapi proses ini hanya dapat dilakukan pada minyak 

dengan kandungan fosfolipid rendah (Kamel dan Yakuda, 1994). 

 

2.2.3 Bilangan Peroksida 

 Secara aplikatif, pengukuran angka peroksida untuk menjelaskan fenomena 

oksidasi pada lemak dan minyak harus diikuti dengan analisis bilangan anisidin. Hal 

ini disebabkan karena (1) angka peroksida yang rendah dapat pula menjadi indikasi 

yang lebih tepat akan terjadinya dekomposisi hidroperoksida secara cepat dan (2) 

meski angka peroksida yang tinggi selama proses pengolahan harus dihindari, akan 

tetapi pengaruhnya terhadap rasa dan stabilitas akhir produk dapat menjadi tidak 

signifikan karena produk dekomposisi peroksida tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap rasa. Tingginya angka peroksida dapat dikurangi dengan saponifikasi 

(Hilder, 1997). 

 Peroksida sebagai hasil oksidasi primer minyak merupakan senyawa radikal 

bebas. Menurut Anonymous (2008f), radikal bebas memberikan pengaruh negatif 

pada sel hidup dengan merusak lapisan lemak penyusun membran sel serta merusak 

komponen asam deoksiribonukleat (DNA = “deoxyribonucleic acid”) penyusun inti 

sel. Senyawa tersebut juga diyakini sebagai penyebab penyakit kanker, alzeimer dan 

parkinson. 

 

 



 
 

 

2.2.4 Bilangan Anisidin 

 Hilder (1997) menyatakan bahwa bilangan anisidin (sebelumnya disebut 

bilangan benzidin) merupakan pengukuran kadar aldehid dalam minyak secara fisik 

berdasarkan kenampakan reaksi pada panjang gelombang 350 nm. Pengukuran 

bilangan anisidin bertujuan untuk mengetahui kandungan aldehid dalam minyak 

sebagai produk sekunder oksidasi paling penting yang berkaitan erat dengan kualitas 

rasa dan bau. 

 

2.2.5 Bilangan Total Oksidasi 

 Analisis total oksidasi atau seringkali disingkat dengan analisis totox 

merupakan pengukuran hasil oksidasi total bahan pangan. Analisis ini tidak 

memerlukan prosedur khusus karena hanya mengkombinasikan variabel – variabel 

dengan dimensi yang berbeda (angka peroksida dan angka anisidin). Shahidi dan 

Wanasundara (1998) menyatakan bahwa nilai total oksidasi ini menggambarkan 

kondisi minyak akibat oksidasi yang telah lama terjadi (ditunjukkan oleh angka 

anisidin) dan kondisi minyak akibat oksidasi yang baru terjadi (ditunjukkan dengan 

angka peroksida). 

 Meski kombinasi empiris dari analisis kimiawi (angka peroksida) dan analisis 

fisik (bilangan anisidin) tampak sedikit janggal, akan tetapi parameter ini telah 

terbukti sebagai parameter yang cukup akurat dalam mengevaluasi pengaruh proses 

dan penyimpanan, pada reaksi oksidasi minyak (Hilder, 1997). 



 
 

 

2.2.6 Warna 

 Warna merupakan parameter penting dari produk pangan, baik dalam bentuk 

cair maupun padat. Pengukuran warna dapat dilakukan dengan “colorimeter” dengan 

prinsip dasar analisis adalah penentuan skala warna berdasarkan standar warna yang 

telah ditentukan (Yuwono dan Susanto, 1998). 

 Zat warna dalam minyak terdiri dari 2 golongan, yaitu zat warna alamiah dan 

zat warna hasil degradasi zat warna alamiah. Zat warna alamiah terdapat secara 

alamai di dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak 

pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain terdiri dari α dan β karoten, 

xantofil, klorofil dan antosianin. Kelompok warna ini akan menyebabkan minyak 

berwarna kuning, kuning kecoklatan, kehijau – hijauan dan kemerah – merahan. 

Sedangkan zat warna hasil degradasi zat warna alami berasal dari proses oksidasi dan 

degradasi komponen kimia dalam minyak dan akan mengakibatkan warna coklat dan 

gelap pada minyak (Ketaren, 2005). 

 

2.2.7 Kandungan Besi, Tembaga dan Fosfor 

 Pada ikan, logam seperti halnya Fe dan Cu umumnya membentuk kompleks 

dengan protein (Sudarmadji, dkk., 2003). Besi dalam minyak ikan berasal dari 

hemoglobin yang berfungsi sebagai protein pengangkut. Sedang tembaga yang 

merupakan senyawa kofaktor enzim dapat membentuk kompleks dengan protein dan 

diserap tubuh melalui saluran darah (Winarno, 2004). 



 
 

 

 Sudarmadji dkk (2003) menyatakan bahwa senyawa protein komplek yang 

terdiri dari protein dan senyawa lain non protein biasa terdapat dalam organisme. 

Hemoglobin, sitokrom, dan beberapa jenis enzim lain merupakan contoh dari besi 

yang terikat dengan protein berada dalam bentuk heme, yaitu senyawa komplek 

antara besi dengan porfirin. Sedangkan protein yang mengandung tembaga terdapat 

dalam plasma darah, hati dan organ lain seperti coeruloplasmin, hemucurprein, dan 

hepatucuprein. Dalam bahan pangan berupa minyak, kadar besi dan tembaga perlu 

diketahui karena keduanya merupakan katalisator terjadinya oksidasi minyak 

(prooksidan) (Hamilton, 1994). Fosfor dalam minyak akan berikatan dengan 

kompleks lemak membentuk fosfolipid. Jumlah fosfolipid yang tinggi menyebabkan 

terbentuknya gum pada minyak (Nawar, 1996). 

 

2.2.8 Densitas dan Viskositas Minyak 

 Densitas pada minyak dipengaruhi oleh berat molekul, panjang rantai, dan 

derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusunnya. Secara umum minyak mempunyai 

densitas kurang dari 1 pada suhu 25° C (Lawson, 1996). Viskositas pada minyak 

berhubungan langsung dengan karakteristik asam lemak penyusunnya, seperti derajat 

ketidakjenuhan dan panjang rantai asam lemak penyusun trigliserida. Minyak tidak 

jenuh cenderung mempunyai viskositas yang lebih kecil daripada minyak yang jenuh 

(Abramovic and Klovutar, 1998). 

 



 
 

 

2.3 Asam Lemak Omega-3 

Asam lemak merupakan rantai hidrokarbon dengan sebuah gugus karboksil 

pada satu ujungnya dan satu gusus metil pada ujung yang lain (Zamora, 2004).  Asam 

lemak pada bahan makanan biasanya tersedia dalam bentuk berikatan ester dengan 

alkohol gliserol yang sebagian besar berupa triasilgliserol dan sebagian kecil berupa 

monoasilgliserol, diasilgliserol dan asam lemak bebas (Demand, 2000). 

Asam lemak dibagi menjadi dua bagian yaitu asam lemak jenuh (ALJ) yaitu 

asam lemak yang tidak memilki ikatan rangkap serta asam lemak tak jenuh yaitu 

asam lemak yang memiliki ikatan rangkap.  Asam lemak tak jenuh dibagi lagi 

menjadi dua bagian, asam lemak tak jenuh tunggal (Monounsaturated Fatty 

Acid/MUFA) dan asam lemak tak jenuh ganda yang memiliki dua atau lebih ikatan 

rangkap (Polyunsaturated Fatty Acid/PUFA) (Zamora, 2004). 

Asam lemak tak jenuh ganda memiliki tiga kelompok penting yaitu kelompok 

omega-3, omega-6 dan omega-9.  Kelompok omega-3 dan omega-6 penting untuk 

kesehatan tubuh manusia dan sering disebut sebagai Essential Fatty Acid (EFA) 

karena tidak dapat diproduksi di dalam tubuh dan harus didapatkan dari diet (Sijtsma 

dan Swaaf, 2004).  Asam lemak omega-3 merupakan salah satu asam lemak tak jenuh 

ganda (PUFA) yang mempunyai ikatan rangkap pertama pada atom C nomor 3 

dihitung dari ujung metil (CH3) dari molekul asam lemak (Eskin, 2002). Struktur 

kimia asam linoleat (omega-3) sepeti terlihat pada Gambar 3 

 



 
 

 

Gambar 4. Struktur kimia Asam Eikosapentaenoat (EPA) (Anonymous, 2005b) 

 

 

Gambar 3. Struktur kimia asam α-linolenat (Omega-3) (Kulisz, 2004) 

Asam lemak omega-3 ini merupakan turunan dari prekursornya, yakni asam 

lemak esensial linoleat dan linolenat.  Kemudian prekursor itu masuk dalam proses 

elongasi dan desaturasi yang menghasilkan tiga bentuk asam lemak omega-3 : LNA 

(Asam α-Linolenat), EPA (Eikosapentaenoat) serta DHA (Dokosaheksaenoat).  Asam 

lemak esensial tidak bisa dibentuk dalam tubuh dan harus dipasok langsung dari 

makanan seperti ikan terutama ikan laut (Harli, 1998).  Asam lemak rantai panjang 

yang banyak terdapat pada minyak ikan adalah asam lemak omega-3 EPA dan DHA 

(Shukla dan Perkins, 1998). 

Asam Eikosapentaenoat (EPA) memiliki 20 atom karbon dengan lima ikatan 

rangkap (C20:5,ω-3) serta diproduksi dalam tubuh dalam jumlah minimal dari asam 

α-linolenat.  Meski sebenarnya bukan termasuk asam lemak esensial, proses 

pengkonversian EPA dari asam α-linolenat seringkali tidak efisien, terutama pada 

bayi dan penderita defesiansi enzim.  Oleh karena itu, beberapa orang menganggap 

EPA sebagai asam lemak setengah esensial (Anonymous, 2005b). 
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EPA dapat dielongasi menjadi asam dokosapentaenoat yang kemudian dapat 

dikonversi menjadi asam dokosaheksaenoat.  EPA juga dimetabolisme menjadi 

senyawa biologi aktif yang secara generik disebit eikosanoat.  Beberapa jenis 

senyawa tersebut adalah prostaglandin dan leukotrien yang diproduksi secara lokal 

sebagai pengatur aktivitas tubuh yang sangat kuat (Anonymous, 2008e). 

Asam Dokosaheksaenoat (DHA) merupakan asam lemak tak jenuh yang 

memiliki 20 atom karbon dengan enam ikatan rangkap (C22:6,ω-3).  DHA terbentuk 

dari asam lemak α-linolenat yang mengalami transformasi melalui reaksi elongasi 

dan desaturasi (Valenzuela dan Bernhardi, 2004). Meskipun tidak terdapat bukti 

bahwa DHA dapat dimetabilosme langsung dari eikosanoid, akan tetapi asam lemak 

ini dapat dikonversi kembali menjadi EPA.  Terjadinya pengkonversian tersebut 

menyebabkan peran DHA menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan 

eikosanoid. DHA dalam jaringan banyak diangkut dan didistribusikan melalui 

fosfatidilkolin dalam sel darah merah serta akumulasi DHA banyak tersimpan dalam 

organ hati, retina dan otak (Anonymous, 2008 e). 

 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Asam Dokosaheksaenoat (DHA) (Anonymous, 2008 e) 

Ikan laut banyak mengandung omega-3 bukan sebagai hasil produksi sendiri, 

tetapi hanya mengakumulasikan asam lemak tersebut di dalam tubuhnya secara 

selektif dari makanan yang dimakan.  Hal ini yang menyebabkan ikan laut yang 
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dibudidayakan tidak bisa terlepas dari suplai EPA dan DHA dalam makanannya, 

khususnya pada fase pembenihan.  Sehingga peningkatan produksi akuakultur yang 

berlipat ganda dalam dua dasawarsa terakhir ini merupakan salah satu penyebab 

cepatnya penurunan stok ikan laut dunia seperti yang dilaporkan dalam jurnal ilmiah 

(Naylor et al., 2000). 

 

2.4 Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

Ikan memiliki kandungan gizi yang baik, terutama protein dan lemak yang  

memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan fortifikasi pada berbagai produk 

makanan.  Protein ikan dapat difortifikasikan dalam bentuk daging lumat atau tepung 

ikan mutu pangan, dan protein hidrolisat.  Sedangkan lemak dapat ditambahkan 

dalam bentuk minyak ikan, konsentrat asam lemak omega-3 dan tepung minyak ikan 

(Irianto dan Soesilo, 2007). 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari bentuk konsentrat adalah 

selain kadar yang lebih tinggi, lebih stabil terhadap kondisi lingkungan, memerlukan 

tempat atau ruang penyimpanan yang lebih efisien dibanding bahan dalam bentuk 

awalnya (Potter dn Hotckiss, 1996). 

Konsentrat asam lemak omega-3 dibuat untuk mengatasi keterbatasan minyak 

ikan sebaga sumber utama asam lemak omega-3.  Keterbatasan-keterbatasan tersebut 

adalah kandungan kolesteol yang tinggi, rendahnya EPA dan DHA dan adanya 



 
 

 

komponen-komponen lemak yang tidak dikehendaki seperti asam lemak bebas dan 

asam arakhidonat (Sridhar dan Lakshminaraya, 1992). 

Pada beberapa penelitian, disebutkan bahwa hubungan antara dosis asupan 

asam lemak omega-3 dan efek kesehatan yang ditimbulkannya, konsentrat omega-3 

lebih disukai dari pada konsumsi ikan secara utuh karena dalam bentuk konsentrat, 

dosis asam lemak omega-3 yang dikonsumsi akan tetap sama tiap harinya.   Selain 

itu, dalam bentuk konsentrat, kadar asam lemak omega-3 lebih tinggi dan kandungan 

asam lemak lainnya yang tidak dikehendaki menjadi rendah (Cohen dan Cohen, 

1991). 

 

2.5 Teknik Pembuatan Konsentrat 

Beberapa teknik telah dikembangkan untuk membuat konsentrat asam lemak 

omega-3 dari minyak ikan, antara lain : 

2.5.1 Ekstraksi dengan CO2  Superktritis 

Prinsip pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 metode ekstraksi dengan 

CO2  superktritis adalah pada saat CO2 dipanaskan pada kondisi vakum, gas ini akan 

mencapai fase supercritical fluid state dimana CO2 berada pada peralihan sifat cair 

dan gas. CO2  superktritis ini dapat digunakan untuk melarutkan, menyuspensi dan 

menghilangkan kotoran yang tidak diharapkan (Tatum dan Chow, 2000). 

 

 



 
 

 

2.5.2    Pemadatan Cepat 

Metode ini meliputi pemadatan cepat tetesan minyak ikan dalam nitrogen cair 

yang diikuti dengan ekstraksi dalam aseton suhu -60 oC.  Setelah ekstraksi, aseton 

yang mengandung trigliserida kaya asam lemak omega-3 dipisahkan pada butiran 

padat minyak ikan dengan penyaringan.  Aseton diuapkan sehingga diperoleh 

trigliserida yang mengandung asam lemak omega-3 dengan kadar yang lebih tinggi 

dibandingkan minyak ikan asal.  Kelemahan metode ini, relatif mahal dan rendahnya 

rendemen yang dihasilkan (Moffat et al., 1993). 

2.5.3 Hidrolisis Enzimatis 

Hidrolisis enzimatis ini dilakukan pada suhu yang rendah pada tekanan 

atmosfer (Harmayani, dkk., 2000).  Hidrolisis ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan enzim lipase.  Proses yang dilakukan pada suhu ruang dengan jumlah 

lipase 10% mampu menghasilkan kadar EPA dan DHA total sebesar 50% pada 

konsentrat (Haraldsson, 2001). 

 

 

2.5.4 Kristalisasi dengan Pelarut 

Kristalisasi dengan pelarut dapat menghasilkan konsentrat asam lemak 

omega-3 yang lebih murni (Krishnamurthy dan Kellens, 1995).  Selain itu, Chen dan 

Ju (2001) menambahkan kristalisasi dengan pelarut menggunakan suhu yang rendah 

sehingga meminimalkan kerusakan termal pada asam lemak.  



 
 

 

2.5.5 Metode High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)  

Metode HPLC ini digunakan untuk mendapatkan konsentrat asam lemak 

omega-3 dengan metode HPLC ion silver (Argentasi atau Ag+ HPLC) (Chen dan Ju, 

2001).  Sistemnya adalah sistem kromatografi terbalik dimana fase stationernya yang 

dipakai adalah senyawa nonpolar sedangkan fase mobilnya adalah senyawa polar. 

Prinsipnya sangat sederhana dan didasarkan pada reaksi terbalik ikatan elektron 

ikatan rangkap residu asam lemak terhadap ion Ag+ sehingga membentuk senyawa 

kompleks yang polar (Crishtie, 1998).  Aplikasinya dalam skala besar belum 

dilakukan karena tidak efisien dan mahal (Chen dan Ju, 2001). 

2.5.6 Kristalisasi Urea 

Teknik tersebut didasarkan pada kemampuan urea untuk membentuk 

kompleks dengan asam lemak bebas dengan nama kompleks inklusi urea (Hayes, 

2002).  Pembuatan kompleks dengan urea mempunyai keuntungan yaitu kristal yang 

menbentuk kompleks bersifat sangat stabil dan filtrasi tidak harus dilakukan pada 

suhu yang sangat rendah seperti pada kristalisasi pelarut.  Selain itu, teknik ini 

merupakan teknik yang paling sederhana dan efisien (Wanasundara dan Shahidi, 

1998).  

 
2.6  Metode Pembuatan Konsentrat Asam Lemak ω-3 dengan Kristalisasi  

Urea 
 
 

Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, 

oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Urea juga dikenal 



 
 

 

dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. Nama lain yang 

juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl diamide dan 

carbonyldiamine (Anonymous, 2008e).  

Kemampuan urea untuk membentuk kompleks transisi, atau yang lebih 

dikenal dengan inklusi urea menjadikan kristal urea sebagai materi yang paling 

menarik diteliti. Kompleks inklusi tersebut terdiri dari saluran – saluran mikron 

berdiameter 5.5-5.8 Å yang terbentuk dari susunan spiral molekul urea, dengan ikatan 

...=O~H-N-... antara molekul urea satu dengan yang lainnya (Zavodnik et al, 1999). 

Urea mempunyai kemampuan untuk membentuk kompleks dengan senyawa organik 

tertentu. Senyawa organik tersebut tertahan pada saluran – saluran berbentuk heliks 

yang terbentuk dari ikatan hidrogen antara molekul urea dan gaya van der walls 

antara urea dengan senyawa organik (Anonymous, 2008e). Berikut adalah ilustrasi 

tiga dimensi ikatan urea dengan senyawa organik (asam lemak) : 

  

 

 

 

 

 

Teknik kristalisasi urea didasarkan pada kemampuan urea untuk membentuk 

kompleks asam lemak dengan kristal urea (urea inclusion compound) (Hayes, 2002). 

Gambar 6.  Ilustrasi tiga dimensi ikatan urea 
dengan asam lemak  (Ohlan et al, 2008) 

 



 
 

 

Kristalisasi urea dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kecenderungan pembentukan 

kristal asam lemak jenuh-urea lebih cepat terjadi dibandingkan pembentukan kristal 

asam lemak tidak jenuh-urea. Prinsip dasar kristalisasi pembentukan kompleks asam 

lemak-urea didasari oleh derajat ketidakjenuhan asam lemak. Semakin tidak jenuh 

asam lemak, semakin kecil kemungkinan untuk terperangkap dalam kristal urea. 

Dengan demikian, asam lemak yang lebih tidak jenuh dengan cara ini dapat 

dipisahkan dari kristal urea yang mengandung asam lemak yang lebih jenuh 

(Haagsma et al., 1982) 

Teknik paling sederhana dan efisien untuk mendapatkan konsentrat asam lemak 

ω-3 dalam bentuk asam lemak bebas adalah dengan metode pembuatan kompleks 

dengan urea. (Wanasundara and Shahidi, 1998). Dalam bentuk alami dalam larutan, 

urea membentuk struktur tetragonal, tetapi jika berikatan dengan asam lemak maka 

urea akan membentuk struktur heksagonal dan memerangkap asam lemak tersebut. 

Kompleks kristal urea terdiri dari saluran linier dan pararel yang terbentuk dari 

jaringan spiral siklis dan membentuk untaian ikatan hidrogen dan dari molekul urea 

dengan gugus alkil pada asam lemak (Hayes, 2008).  

Teknik pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dengan kristalisasi urea 

ini telah dikembangkan oleh Moffat, et al. (1993), berhasil meningkatkan kadar asam 

lemak omega-3 1,54 sampai 2,52 kali lipat.  Dengan kadar total asam lemak omega-3 

53,7 sampai 66%.  Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana. Minyak ikan 



 
 

 

dalam jumlah yang besar tanpa pemurnian terlebih dahulu dapat dijadikan konsentrat 

asam lemak omega-3 secara cepat.  

Haagsma et al, (1982) dalam Estiasih, (1996) menyebutkan bahwa metode 

kristalisasi urea meliputi beberapa tahap yaitu tahap saponifikasi, ekstraksi asam 

lemak, pembentukan kristal, dan ekstraksi asam lemak ω-3. 

Proses saponifikasi banyak dipergunakan di industri. Minyak atau lemak 

dalam ketel, pertama – tama dipanasi dengan pipa uap dan selanjutnya ditambahi 

alkali (NaOH), sehingga terjadi reaksi penyabunan (Ketaren, 2005). Saponifikasi 

adalah hidrolisis trigliserida dalam basa kuat (Natrium atau Kalium hidroksida 

alkoholik), menghasilkan gliserol bebas, garam natrium atau kalium dari asam lemak 

(sabun) dan residu yang tak tersabunkan. Dalam hidrolisis, dihasilkan gliserol dan 

asam lemak bebas (Makfoeld dkk, 2004). 

Ekstraksi asam lemak dilakukan setelah proses saponifikasi. Tujuan ekstraksi 

ini adalah memisahkan bagian yang dapat disabunkan dengan bagian yang tidak 

dapat disabunkan. Bagian yang dapat disabunkan terdiri dari asam – asam lemak 

yang terlarut dalam heksana (Estiasih, 1996). Haagsma et al, (1982) melakukan 

ekstraksi asam lemak dengan menambahkan HCl pada fraksi yang tersabunkan. 

Bagian yang mengandung asam lemak dipisahkan dan pelarut heksana dipisahkan 

dengan cara penguapan vakum. Kemudian dilakukan proses kristalisasi urea. 

Menurut Tambunan (2004), salah satu metoda yang efektif adalah kristalisasi urea.   



 
 

 

Urea Complexation mempunyai keuntungan yaitu kristal yang membentuk 

kompleks bersifat sangat stabil dan filtrasi tidak harus dilakukan pada suhu yang 

sangat rendah seperti pada kristalisasi pelarut. Teknik ini didasarkan pada 

kemampuan urea untuk membentuk kompleks asam lemak dengan inklusi urea (urea 

Inclusion compound) (Hayes, 2002). 

Metode ini juga lebih disukai oleh para peneliti karena pembuatan kompleks 

ini sangat tergantung pada konfigurasi sebagian asam lemak dan jumlah ikatan ganda. 

Selain itu juga mempunyai sifat fisik yang lebih murni, misalnya titik leleh dan 

kelarutannya (Wanasundra dan Shahidi, 1998). Teknik pembuatan kompleks dengan 

urea merupakan teknik yang sederhana, menggunakan pelarut yang murah, dapat 

dibuat dalam jumlah yang besar dan murah (Guerro dan Belarbi, 2001). Beberapa 

faktor yang harus diperhatikan pada proses kristalisasi adalah suhu kristalisasi, rasio 

urea : asam lemak, dan lama kristalisasi (Wanasundra dan Shahidi, 1999). Ketiga 

faktor tersebut mempengaruhi proses kristalisasi atau pembentukan kompleks urea – 

asam lemak, sehingga mempengaruhi rendemen dan kadar asam lemak ω–3 dalam 

konsentrat yang dihasilkan (Estiasih, 2006).  

Suhu optimum kristalisasi tergantung dari jenis asam lemak ω-3 yang ingin 

ditingkatkan konsentratsinya. Menurut Guerrero dan Belarbi (2001), umumnya jika 

DHA yang diinginkan maka suhu yang digunakan adalah 4°C. Sedangkan jika 

diinginkan konsentrat dengan kadar EPA tinggi, suhu yang biasa digunakan adalah 20 

– 28° C, karena pada kisaran suhu tersebut EPA dalam fraksi yang tidak membentuk 



 
 

 

krsital paling tinggi. Stout, et al (1990) menyatakan pembuatan konsentrat DHA lebih 

efisien jika digunakan suhu -5° C, kadar EPA yang maksimum diperoleh pada suhu 

10° C.  Ada kecenderungan penggunaan suhu harus lebih rendah jika konsentrat yang 

diiginkan adalah DHA, sedangkan suhu lebih tinggi dapat digunakan untuk mendapat 

konsentrat EPA. 

Rasio urea : asam lemak berpengaruh terhadap kesempurnaan proses 

kristalisasi. Jika minyak yang dibuat konsentrat mengandung kadar asam lemak jenuh 

dan monoenoat tinggi, rasio uera : asam lemak yang diperlukan juga akan tinggi. 

Sebaliknya jika kadar asam lemak jenuh dan monoenoat lebih rendah, rasio urea : 

asam lemak yang dibutuhkan akan lebih rendah pula (Hayes, 2002). Stout et al, 

(1990) menyatakan pada proses kristalisasi ada kesetimbangan antara asam lemak 

dan urea dengan kristal yang terbentuk. Sehingga komposisi asam lemak dalam 

minyak asal sangat menentukan. 

Seperti halnya suhu dan rasio urea : asam lemak, lama kristalisasi juga 

berpengaruh terhadap kesempurnaan proses kristalisasi. Pembentukan kompleks 

kristal urea membutuhkan waktu tertentu sehingga pembentukan kompleks 

maksimum dan sempurna. Jika lama kristalisasi terlalu singkat, hanya sedikit asam 

lemak yang membentuk kompleks dengan urea, sehingga diperoleh konsentrat 

rendemen tinggi tetapi kadar asam lemak ω-3 rendah (Estiasih, 1996). Haagsma et al 

(1982) menggunakan lama kristalisasi 12 jam pada minyak hati ikan kod. Estiasih 

(1996) menggunakan lama kristalisasi 24 jam pada minyak pengalengan ikan lemuru. 



 
 

 

Sedangkan Ganga et al (1998) menggunakan lama kristalisasi 48 jam pada minyak 

ikan sardin komersial. Lama kristalisasi dipengaruhi oleh jenis minyak yang 

digunakan sebagai sumber bahan baku pembuatan konsentrat asam lemak ω-3. 

Teknik pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dengan kristalisasi urea 

ini telah dikembangkan oleh Moffat, et al. (1993), berhasil meningkatkan kadar asam 

lemak omega-3 1,54 sampai 2,52 kali lipat.  Dengan kadar total asam lemak omega-3 

53,7 sampai 66%.  Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dan tidak 

melibatkan modifikasi kimia terhadap trigliserida.  Jumlah yang besar dari minyak 

ikan kasar tanpa pemurnian terlebih dahulu dapat diperkaya dengan asam lemak 

omega-3 secara cepat.  

 

2.7 Metodologi Permukaan Respon (Response Surface Methodology) 

 Metode permukaan respon (Response Surface Methodology) merupakan suatu 

kumpulan desain statistik dan teknik optimasi numerik yang biasanya digunakan 

untuk optimasi proses industri (Vadde, dkk., 2006). 

Metode permukaan respon adalah suatu kumpulan dari teknik-teknik statistika 

dan matematika yang berguna untuk menganalisis permasalahan tentang beberapa 

variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas dari respon, serta bertujuan 

mengoptimumkan respon.  Dengan demikian, metodologi permukaan respon dapat 

dipergunakan oleh peneliti untuk mencari suatu fungsi pendekatan yang cocok untuk 



 
 

 

meramalkan respon yang akan datang dan menentukan nilai-nilai variabel bebas yang 

mengoptimumkan respon yang telah dipelajari (Gasperz, 1992). 

 Metode permukaan respon bertujuan membantu peneliti dalam improvisasi 

untuk mendapatkan hasil optimum secara cepat dan efesien.  Metode ini dapat 

memberikan kemudahan dalam menentukan kondisi proses optimum baik pada 

sistem maupun jangka yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil proses yang sangat 

memuaskan.  Pada dasarnya analisis permukaan respon adalah serupa dengan analisis 

regresi yaitu menggunakan prosedur pendugaan parameter fungsi respons 

berdasarkan kuadrat terkecil (Least Square Method).  Perbedaanya dengan regresi 

linear adalah dalam analisis respon diperluas dengan menerapkan teknik-teknik 

metematik untuk menentukan titik-titik optimum agar dapat ditentukan respon yang 

optimum (maksimum atau minimum) (Montgomery, 2001).   

 Pada metodologi permukaan respon, variabel bebas didefinisikan sebagai X1, 

X2, ..., XK dan diasumsikan sebagai variabel kontinyu, sedangkan respon 

didefinisikan sebagai variabel tak bebas Y yang merupakan variabel acak 

(Montgomery, 2001).  Pada kebanyakan permasalahan metode ini, hubungan 

matematika menggambarkan respon percobaan dan variabel-variabel bebas tidak 

diketahui, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan 

perkiraan yang sesuai untuk hubungan matematika tersebut.  Jika hubungan 

matematika diketahui, maka dapat digunakan untuk menentukan kondisi operasi 

paling efisien (Garsia dan Philips, 1995). 



 
 

 

k k 

i = 1 i = 1 i < j 

 Menurut Garsperz (1992), biasanya tahap awal dirumuskan model regresi 

polinomial dengan ordo yang rendah, misal berordo satu yang tidak lain merupakan 

model regresi linier, dengan persamaan berikut :  

 Y = β0 + β1x1 + β2x2 + … + β0xk + E 
 

Jika terdapat lengkungan (curvature) dalam sistem, maka polinomial dengan 

derajat yang lebih tinggi dapat dirumuskan, seperti polinomial ordo kedua sebagai 

berikut :    

Y = β0 +      βixi +       βiixi
2
 +         βijxixj   +  E 

 

Seringkali dalam kebanyakan masalah percobaan, tidak diketahui secara pasti 

dimana lokasi maksimum yang diharapkan berada.  Dengan demikian dapat terjadi 

bahwa dugaan awal tentang kondisi optimum dari sistem akan berbeda jauh dari 

kondisi optimum yang aktual.  Untuk membantu kondisi tersebut dapat digunakan 

prosedur dakian tercuram untuk mencari daerah respon maksimum dan mendapatkan 

titik-titik optimum.  Percobaan dibangkitkan sepanjang lintasan dakian tercuram 

sampai tidak diperoleh lagi peningkatan respon yang diamati (Gasperz, 1992). 

2.7.1 Rancangan Komposit Pusat 

Setelah ditemukan lengkungan sebagai daerah optimum, maka diperlukan 

rancangan permukaan respon ordo kedua yaitu rancangan komposit pusat untuk 

mengumpulkan data percobaan.  Pada dasarnya rancangan komposit pusat adalah 

rancangan faktorial 2k atau faktorial sebagian, dimana terdapat dua taraf dari setiap 



 
 

 

variable yang diberi kode sebagai -1 dan +1, serta diperluas dengan nilai α (α = 2k/4,  

k = jumlah variabel) (Gasperz, 1992).  Data percobaan menggunakan rancangan 

komposit pusat untuk k = 2 dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Data Percobaan Menggunakan Rancangan Komposit Pusat  
  

Perlakuan Variabel kode 
X1 X2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

-1 
-1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

-1.414 
1.414 

0 
0 

-1 
1 
-1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-1.414 
1.414 

Sumber : Montgomery (2001) 

 

2.7.2 Penentuan Titik Optimum 

 Menurut Gasperz (1992), model ordo kedua dapat digunakan sebagai 

pendekatan dalam menentukan respon yang maksimum (atau minimum). Untuk 

menentukan titik X1 dan X2 (titik optimum/titik stationer) yang memaksimalkan 

fungsi respon dapat dilakukan dengan menerapkan konsep optimasi Prinsip Kalkulus 

Klasik dan Analisis Kanonik. 

 
 
 



 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 

serta Kimia PAU Pangan dan Gizi UGM mulai bulan Februari sampai Agustus 

2008. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan utama untuk penelitian ini adalah minyak hasil samping penepungan 

ikan lemuru yang diperoleh dari PT. Blambangan Raya Muncar, banyuwangi pada 

bulan Desember 2007. Analisis mutu minyak ikan dilakukan dengan bahan – bahan 

seperti toluena, etanol 95%, asam asetat, kloroform, kalium iodida, natrium 

tiosulfat, larutan pati, asam klorida, kalium iodat, kalium hidroksida, indikator 

phenolphtalein, asam oksalat, yang semua berjenis “pro analysis” dan diperoleh 

dari laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Bahan yang dibutuhkan untuk proses 

kristaliasai dengan urea adalah urea pro analisis, heksana teknis dari Brataco 

Chemica Malang, methanol teknis dari Brataco Chemica Malang, HCl teknis dari 



 
 

 

dari Brataco Chemica Malang, Kertas saring kasar dari PT. Panadia Malang, dan 

aluminium foil. 

Analisis komposisi asam lemak pada minyak kaya asam lemak omega-3 

menggunakan bahan – bahan berupa NaOH, heksana, BF3, metanol dan standar 

asam lemak yang diperoleh dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pusat Antar 

Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam proses analisis mutu minyak lemuru adalah 

Spektrofotometer Serapan Atom (AA-6800), spektrofotometer UV, labu Sterling-

Bidwell, hot plate (Labinco, tipe L 32), Lovibond tintometer, timbangan digital 

(Denver M-310), erlenmeyer, gelas ukur, gelas piala, labu ukur, buret, kaca arloji, 

tabung reaksi, pipet volume, pengaduk, pipet mikro, dan pipet tetes. 

Alat yang digunakan untuk proses kristalisasi dengan urea serta penguapan 

pelarut antara lain “freezer” (Gea), “rotary vacuum evaporator” (Buchi Switzerland, 

R 200), timbangan digital (denver M-310), termometer digital, gelas ukur, gelas 

plastik bertutup, lemari pendingin (LG), pH meter (merek Scotch, Jerman), hot 

plate stirrer (Labinco L 32) 

Alat yang digunakan untuk analisis komposisi asam lemak ω – 3 adalah 

kromatografi gas (Shimadzu GC-14 B), integrator Shimadzu C-RGA Chromatopac, 

“vortex” (Hettich EBA-8), timbangan digital (Denver M-310) dan tabung reaksi 

bertutup 



 
 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian disusun dan dirancang dengan Rancangan Komposit 

Pusat Metode Permukaan Respon yang terdiri dari 2 variabel yaitu : 

Rasio urea : asam lemak (R) 

Lama kristalisasi (L) 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk untuk menentukan titik optimum 

dari variabel proses yang telah ditentukan pada pembuatan konsentrat asam lemak 

omega-3. 

Variabel rasio urea : asam lemak (R)  

terdiri atas 5 desain tingkat dengan 

lama kristalisasi 24 jam, yaitu :  

R1 = 1,5 : 1 

R2 = 2 : 1 

R3 = 2,5 : 1 

R4 = 3 : 1 

R5 = 3,5 : 1 

Variabel lama kristalisasi (L) terdiri 

dari 5 desain tingkat dengan rasio 2 : 1, 

yaitu : 

L1 = 12jam 

L2 = 18 jam  

L3 = 24 jam  

L4 = 30 jam  

L5 = 36 jam 

 

Dari penelitian pendahuluan diambil satu titik pusat dengan respon terbesar 

terhadap kadar asam eikosapentanoat (EPA) dan dokosaheksanoat (DHA) pada 



 
 

 

konsentrat yang dihasilkan serta satu titik sebelum dan sesudah titik pusat untuk 

digunakan dalam penelitian utama. 

 

3.3.2 Penelitian Utama 

Penelitian utama dilakukan dengan penggunaan 3 taraf pada masing-masing 

variabel rasio asam lemak : urea dan variabel lama waktu kristalisasi yang diduga 

mendekati taraf optimum dan daerah percobaan yang didapatkan dari penelitian 

pendahuluan.   Dari masing-masing variabel digunakan satu titik yang paling 

optimal, yaitu titik dimana variabel tersebut memberikan respon paling besar 

terhadap kadar asam lemak omega-3 (EPA dan DHA).  Dari optimasi masing-

masing variabel diperoleh 5 titik, dimana dari titik tersebut digunakan 3 titik utama 

yaitu titik pusat (dengan kode 0), titik sebelum (dengan kode -1) dan sesudah titik 

pusat (dengan kode +1). Titik pusat (0) merupakan titik yang diduga merupakan 

nilai optimum suatu variabel. Dimana titik pusat tersebut merupakan taraf yang 

memberikan nilai paling besar terhadap respon kadar asam asam eikosapentanoat 

(EPA) dan dokosaheksanoat (DHA) pada konsentrat yang dihasilkan.  Sedangkan 

kode -1 dan +1 digunakan untuk mengkode daerah percobaan sebelum dan sesudah 

titik yang diduga optimum.   

Tiga taraf dari masing-masing variabel yang dikode dengan (-1, 0, +1) 

kemudian disusun bedasarkan Rancangan Komposit Pusat untuk menentukan 

respon optimum kadar asam lemak omega-3 (EPA dan DHA).  Pada variabel rasio 

urea:asam lemak diambil 2:1 sebagai titik pusat (0), 1,5 (-1), dan 2,5:1 (+1).  



 
 

 

Sedangkan unruk varibel lama kristalisasi, diambil lama 24 jam sebagai titik pusat 

(0), 18 jam (-1), dan 30 jam (+1).  Rancangan Komposit Pusat pada penelitian 

utama adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.  Rancangan Komposit Pusat Penelitian Utama 
 

Perlakuan Variabel kode 
X1 X2 

H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
H9 
H10 
H11 
H12 
H13 

-1 
-1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

-1.414 
1.414 

0 
0 

-1 
1 
-1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-1.414 
1.414 

 

3.3.3 Verifikasi Kondisi Optimum 

Proses verifikasi dilakukan dengan cara melakukan proses kristalisasi asam 

lemak pada kondisi optimum proses yang ditentukan dari persamaan model yang 

telah dibangun dari proses optimasi menggunakan metodologi permukaan respon 

(Response Surface Methodology/RSM).  Proses ini ditujukan untuk menghasilkan 

konsentrat omega-3 dengan rendemen dan kadar asam lemak omega-3 yang 

optimum. 

 

 



 
 

 

3.4 Pengamatan dan Analisa  

Pengamatan dan analisis pada penelitian ini dilakukan baik pada bahan 

maupun pada produk konsentrat asam lemak omega-3 yang dihasilkan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Pada bahan baku minyak ikan hasil samping penepungan ikan lemuru dan 

konsentrat asam lemak omega-3 dilakukan karakterisasi mutu minyak 

meliputi analisis kadar air metode destilasi (AOAC, 1970), asam lemak bebas 

(Mehlendbacher, 1960 dalam Sudarmadji dkk, 2004), angka peroksida 

(AOAC, 1970), bilangan anisidin (IUPAC, 1979), bilangan totox (IUPAC, 

1979), kadar besi dengan metode spektrofotometri serapan atom (APHA, 

1998), kadar tembaga dengan metode spektrofotometri serapan atom (APHA, 

1998), kadar fosfor dengan metode molibdat-vanadat (AOAC, 1990) dan 

analisis warna dengan metode Gardner (Lovibond tintometer) seperti yang 

ditetapkan International Fishmeal and Oil Manufactures Association dalam 

standar mutu minyak ikan untuk dikonsumsi. 

2. Kadar EPA+DHA yang terkandung dalam konsentrat asam lemak ω-3 

dianalisis dengan kromatografi gas menggunakan  metode metilasi 

Christopherson dan Glass (1969) dalam Adnan (1997) dan dihitung 

berdasarkan persentase relatif luas puncak EPA dan DHA terhadap jumlah 

luas puncak seluruh asam lemak yang muncul pada kromatogram pada 

penelitian pendahuluan rasio urea:asam lemak, serta perhitungan berdasarkan 

% (b/b) yang menunjukkan berat asam lemak diukur dengan membandingkan 



 
 

 

dengan berat standar internal metil ester C:19 pada penelitian pendahuluan 

lama kristalisasi dan penelitian utama. Pengolahan data menggunakan 

program Design Expert DX7.1.6 untuk mendapat rasio urea : asam lemak dan 

waktu kristalisasi optimum yang sebenarnya.  

3.5 Diagram alir 
a.   Garis Besar Pembuatan Konsentrat Omega-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Diagram alir Pembuatan Konsentrat Omega-3 
 
 
 

Minyak Hasil Samping Pengalengan Lemuru 

Saponifikasi 

Ekstraksi asam lemak 

Asam lemak 

Penentuan Rasio urea : asam 
lemak* 

Kristalisasi pada suhu ±10°C 
(lama waktu kristalisasi**) 

Filtrasi 

Ekstraksi asam lemak omega-3 

Konsentrat asam lemak 

Karakterisasi 
- Kadar air 
- FFA 
- Peroksida 
- Anisidin 
- Totoks 
- Fe, Cu, P 
- Densitas dan 

viskositas 
- Kadar EPA+DHA 

Karakterisasi 
- Peroksida 
- Anisidin 
- Totoks  
- Densitas dan 

viskositas 

Karakterisasi 
- Peroksida 
- Anisidin 
- Totoks 
- Fe, Cu, P 
- Densitas dan 

viskositas 
- Kadar EPA+DHA 



 
 

 

b. Saponifikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Diagram alir Saponifikasi 
(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan Belarbi, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 gram minyak hasil samping 
penepungan ikan lemuru 

Refluks dan stirring selama 
30 menit pada suhu ± 60°C 

Minyak hasil saponifikasi 

pencampuran 

10 gram NaOH 

40 ml etanol 

10 ml aquades 



 
 

 

c. Ekstraksi Asam Lemak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram alir Ekstraksi Asam Lemak 
(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan Belarbi, 2001) 

 

Minyak hasil saponifikasi 

Refluk dan stirring selama ± 1 jam 

Pemisahan dengan labu pemisah 

Fraksi tersabunkan 

Pengaturan pH sampai ± 4 

Pemisahan lapisan bawah dan atas 

Lapisan atas 

Evaporasi vakum, sampai pada tekanan 150 mbar dan suhu 
± 30°C sampai pelarut habis ( ± 30 menit) 

Asam Lemak 

100 ml heksana 

10 ml aquades 

Fraksi tidak tersabunkan 

HCl 

Lapisan bawah  

Injeksi nitrogen 

Heksana 



 
 

 

d. Pembuatan Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*= berdasarkan rasio urea : asam lemak yang ditetapkan 
**= lama pendinginan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan 

 
Gambar 10. Diagram alir Pembuatan Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan Belarbi, 2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristal Urea 
(kompleks urea dengan 

SFA dan MUFA) 

Asam Lemak* 

Pencampuran dengan stirrer selama ± 5 menit 

Urea* Methanol 

Pencampuran dengan stirer serta 
pemanasan suhu ± 60°C hingga larut 

Larutan Urea 10% (b/v) dalam metanol 

Pendinginan suhu  
± 10°C** 

Filtrasi 

Filtrat 
(PUFA yang tetap terlarut 

dalam methanol) 
 



 
 

 

e. Ekstraksi Asam Lemak Omega-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Diagram alir Ekstraksi Asam Lemak Omega-3 
(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan Belarbi, 2001) 

Injeksi nitrogen 

Filtrat 

50 ml heksana 
25 ml HCl 
 

Pengadukan selama 1 jam 

Pemisahan lapisan atas dan bawah 

Lapisan bawah 
(methanol) 

Lapisan atas 
(heksana) 

Pengadukan  selama ± 30 menit 

Pemisahan lapisan atas dan bawah 

Lapisan atas 
(heksana) 

Pengumpulan 

Evaporasi vakum pada tekanan 150 mbar dan suhu 
 ± 30°C sampai pelarut habis (± 30 menit) 

Konsentrat asam lemak omega-3 

50 ml heksana 

Lapisan bawah 
(methanol) 

Heksana 



 
 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ditujukan untuk  mendapatkan grafik lengkung 

dengan titik puncak pada setiap perbedaan kondisi yang diamati dan titik tersebut 

diduga merupakan kondisi optimum yang nantinya menjadi titik pusat pada 

penelitian utama. Seperti yang telah disebutkan dalam metodologi penelitian. 

Diperlukan dua penentuan titik yaitu dengan menggunakan variabel perbedaan 

tingkat rasio urea dan asam  lemak terhadap lama kristalisasi dan penentuan 

variable lama kristalisasi terhadap tingkat rasio urea dan asam lemak. 

A. Penentuan Rasio Urea : Asam lemak Untuk Rancangan Komposit Pusat 

Pada penentuan tingkat rasio urea dengan asam lemak, diperlukan lima 

variabel tingkat rasio urea : asam lemak untuk memperoleh hasil yang terbaik 

selama waktu kristalisasi (24 jam). Penentuan variabel tingkat rasio urea asam 

lemak dan lama kristalisasi didasarkan pada penelitian Estiasih (1996) yang 

menyebutkan bahwa untuk memperoleh hasil yang terbaik dari faktor rasio urea : 

asam lemak, diperlukan tiga penyebaran rasio urea asam lemak yang berbeda yaitu 

rasio urea : asam lemak 2,0:1 ; 2,5:1 ; 3,0 : 1, dan dengan lama kristalisasi 24 jam.  

Namun dalam penelitian ini digunakan 5 titik penyebaran untuk memperoleh hasil 

yang lebih obyektif.  Dalam Tabel 6. berikut ini ditunjukkan data penentuan kadar 

EPA dan DHA dengan menggunakan tingkat variabel rasio urea : asam lemak 

terhadap lama kristalisasi. 



 
 

 

 

Tabel 6. Data Penentuan Kadar EPA dan DHA  Dengan Menggunakan 

Variabel Perbedaan Tingkat Rasio Urea dan Asam Lemak Terhadap Lama 

Kristalisasi   

Kombinasi R(b/b) L(Jam) Kadar 
EPA (%)* 

Kadar 
DHA (%)* 

Kadar EPA+DHA 
total (%)* 

R1 1,5:1 24 17,851 11,477 29,328 
R2 2:1 24 18,060 11,931 29,992 ** 
R3 2,5:1 24 14,640 13,124 27,764 
R4 3:1 24 13,595 6,200 19,796 
R5 3,5:1 24 12,635 5,888 18,523 

Keterangan: 
* : Dihitung berdasarkan persentase mutlak puncak EPA dan DHA terhadap jumlah 

luas puncak seluruh asam lemak yang muncul pada kromatogram 
**:  Kadar EPA+DHA total tertinggi 

 
 

Pada Tabel 6. diatas dapat diketahui bahwa dari hasil optimasi rasio urea : 

minyak kaya asam lemak ikan lemuru pengalengan, total jumlah EPA dan DHA  

tertinggi dihasilkan oleh minyak kaya asam lemak  omega-3 pada rasio urea : 

minyak kaya asam lemak ikan lemuru = 2 : 1 (b/b), dengan waktu kristalisasi 

selama 24 jam, yaitu memiliki nilai sebesar 29,992 %. Peningkatan kadar EPA dan 

DHA hanya terjadi sampai pada rasio urea asam lemak 2 : 1, kemudian respon 

menunjukkan penurunan. Diduga bahwa pada rasio 2 : 1.  urea mampu 

mengkompleks asam lemak jenuh dalam bentuk kristal secara maksimal. Sehingga 

pada rasio tersebut telah terjadi kesetimbangan antara jumlah urea dan asam lemak 

dalam mengkompleks asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh dengan 

sedikit ikatan rangkap. Peningkatan dan penurunan kadar EPA dan DHA dapat 

dilihat pada Gambar 12. 



 
 

 

 

Gambar 12. Kadar EPA dan DHA Pada Perbedaan Tingkat  
Variabel Rasio Urea Asam Lemak Terhadap Lama Kristalisasi  

 
 
B. Penentuan Lama Kristalisasi Untuk Rancangan Komposit Pusat 

Setelah memperoleh kondisi yang terbaik dari penentuan rasio urea : asam 

lemak, dilakukan penelitian pendahuluan yang kedua, untuk memperoleh lama 

kristalisasi yang terbaik selama inklusi urea dengan berdasarkan rasio urea : asam 

lemak yang memiliki respon yang terbaik. Pada Tabel 7. berikut ini, ditampilan 

kadar EPA dan DHA yang diperoleh selama inklusi urea dengan menggunakan 

variabel perbedaan tingkat lama kristalisasi terhadap rasio urea asam lemak. 

Tabel 7. Data Penentuan Kadar EPA dan DHA  Dengan Menggunakan 
Variabel Perbedaan Tingkat Lama Kristalisasi  Terhadap Rasio 
Urea Dan Asam Lemak 

Kombinasi L (Jam) R(b/b) Kadar 
EPA (%)* 

Kadar 
DHA (%)* 

Kadar EPA+DHA 
total (%)* 

L1 12  2,0:1 22,799 8,714 31,51 
L2 18 2,0:1 18,567 10,447 29,02 
L3 24 2,0:1 20,047 15,588 35,64 ** 
L4 30 2,0:1 19,515 11,667 31,18 
L5 36 2,0:1 19,113 14,296 33,41 

Keterangan: 
* : Dihitung berdasarkan persentase mutlak puncak EPA dan DHA terhadap 

jumlah luas puncak seluruh asam lemak yang muncul pada kromatogram 
** :  Kadar EPA+DHA total tertinggi 
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Dari data Tabel 7. diatas menunjukkan bahwa kadar EPA dan DHA yang 

menunjukkan respon yang paling tinggi dihasilkan oleh konsentrat yang telah 

melewati kristalisasi selama 24 jam dengan jumlah rasio urea asam lemak sebesar 

2,0:1. Pada waktu kristalisasi selama 24 jam diduga telah mengalami 

pembentukkan kompleks urea asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh 

sedikit ikatan rangkap yang paling sempurna kesetimbangannya. Dalam penelitian 

Estiasih mengenai pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 ikan lemuru Estiasih 

(1996) menyebutkan bahwa pada lama kristalisasi 24 jam diduga telah 

menunjukkan pembentukankompleks urea asam lemak jenuh dan urea asam lemak 

tidak jenuh sedikit ikatan rangkap telah setimbang dan maksimal, begitu juga 

dengan Timms (1997) menyebutkan bahwa penggabungan molekul membutuhkan 

waktu tertentu untuk melakukan penyesuaian sehingga mampu membentuk kristal 

yang sempurna. Peningkatan dan penurunan kadar EPA dan DHA dapat dilihat 

pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kadar EPA dan DHA Pada Perbedaan Tingkat Lama Kristalisasi 
Terhadap Variabel Rasio Urea Asam Lemak 

 

 



 
 

 

4.2 Penelitian Utama 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian utama ini adalah 

Rancangan Komposit Pusat dimana perlakuan yang diberikan merupakan 

kombinasi dari kondisi proses inklusi terbaik yang diperoleh pada penelitian 

pendahuluan antara rasio urea asam : asam lemak 2 : 1 (b/b) dengan lama 

kristalisasi 24 jam. Kedua nilai respon tersebut mewakili rasio penambahan urea 

dalam mengkompleks urea dan lama kristalisasi. Kemudian kedua repon tersebut 

dikombinasikan dalam rancangan komposit pusat dari Response Surface 

Methodology (RSM). Dalam rancangan komposit pusat RSM dilakukan 4 titik 

perluasan oleh nilai α. Dimana nilai α merupakan komponen perluasan matrik yang 

dirumuskan dalam persamaan α = 2 k/4 (k=banyaknya variabel yang diujikan). 

Rancangan Komposit Pusat Penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

4.2.1   Analisis Metodologi Permukaan Respon (RSM) 

Pada metode Response Surface Methodology (RSM) yang diolah dengan 

program Design Expert DX 7.1.6 analisis data yang diolah meliputi: 

a. Analisa Pemilihan Model 

b. Analisis Ragam (ANOVA) Model Terpilih 

c. Grafik Respon 

d. Penentuan Kondisi Optimum 

 
 



 
 

 

Tabel 8. Rancangan Komposit Pusat untuk kondisi proses Kristalisasi urea 
terhadap tingkat respon Y (EPA dan DHA) 
 

Kondisi 
Proses 

Perlakuan Variabel kode Variabel Perlakuan Rata-Rata 
Respon Y*) X1 X2 Rasio  

(urea : asam 
lemak) 

Lama 
Kritalisasi 

(jam) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
H9 
H10 
H11 
H12 
H13 

-1 
-1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

-1.414 
1.414 

0 
0 

-1 
 1 
-1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-1.414 
1.414 

1,5:1 
1,5:1 
2,5:1 
2,0:1 
2,0:1 
2,0:1 
2,0:1 
2,0:1 
2,0:1 

1,293:1 
2,707:1 
2,0:1 
2,0:1 

18 
30 
18 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

15,516 
32,484 

49,40 
46,80 
48,50 
55,07 
62,21 
55,35 
53,36 
55,39 
58,19 
44,86 
45,25 
51,12 
50,36 

*) Rata-Rata dari 2 kali pengulangan hasil perkalian rendemen dengan kadar asam 
lemak omega 3 (EPA dan DHA) 

 
 

A.  Analisis Pemilihan Model 

Analisis pemilihan model ini dilakukan berdasarkan tingkat selektifitas 

terhadap model perhitungan Sequential Model Sum of Squares, Lack of Fit dan 

Summary of Statistic. Yang pada akhirnya masing - masing model tersebut 

mempunyai peran tersendiri untuk mencapai jumlah kuadrat total. Perhitungan 

pemilihan model Sequential Model Sum of Squares disajikan pada Tabel 9. 

 

 

 



 
 

 

Tabel 9. Sequential Model Sum of Squares 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Tengah 

F 
Hitung 

P-value 
Prob>F 

Keterangan 

FK 35140.56 1 35140.56    
Linear 8.88 2 4.44 0.14 0.8698  
2FI 21.07 1 21.07 0.65 0.4417  
Kuadratik 228.29 2 114.14 12.39 0.0050 Suggested 
Kubik 9.00 2 4.50 0.41 0.6866 Aliased 
Sisa 55.47 5 11.09    
Total 35463.27 13 2727.94    

 

Model terpilih berdasarkan Sequential Model Sum of Squares adalah urutan 

polinomial dengan nilai tertinggi dimana syarat yang ditambahkan bernilai 

signifikan dan model tersebut berstatus Suggested. Model linear yang memiliki 

bentuk persamaan Y=b0 + b1.X1 + b2.X2 memiliki nilai P sebesar 0,8698 yang 

menunjukkan bahwa peluang terjadinya kesalahan model ini melebihi 5 % atau 

dapat diartikan bahwa model tersebut tidak menunjukkan signifikansi terhadap 

respon Y. 

Pengamatan selanjutnya adalah pada model 2FI (interaksi antara 2 variabel) 

yang memiliki nilai P sebesar 0,4417 yang menunjukkan peluang kesalahan model 

lebih dari 5%. Pada model kuadratik nilai P sebesar 0,005 yang menunjukkan 

bahwa peluang kesalahan model kurang dari 5 % dengan makna lain kuadratik 

menjadi model yang memiliki pengaruh terhadap respon. 

Model kubik memiliki nilai P sebesar 0,6866 yang memiliki peluang 

kesalahan  lebih dari 5 % sehingga menjadi tidak disarankan oleh program. 

Kompleksitas model kubik diduga menjadi penyebabnya karena input data dari 



 
 

 

respon Y hanya menggunakan 2 variabel. Montgomery (2001) menyatakan bahwa 

dalam rancangan komposit pusat dengan 2 variabel tidak cukup untuk mendukung 

model kubik secara sempurna. Sehingga model yang terpilih berdasarkan jumlah 

kuadratnya adalah model kuadratik. 

Langkah berikutnya diamati pengujian ketidaktepatan model (lack of fit test) 

dilakukan terhadap model kuadratik sebagai model terpilih seperti yang disajikan 

pada Tabel 10. Apabila pada pengujian ketidaktepatan model diperoleh nilai P>0,05 

maka dapat didefinisikan bahwa model terpilih adalah tepat. 

Tabel 10. Lack of Fit 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Tengah 

F 
Hitung 

P-value 
Prob>F 

Keterangan 

Linear 266.73 6 44.46 3.78 0.1096  
2FI 245.66 5 49.13 4.17 0.0956  
Kuadratik 17.38 3 5.79 0.49 0.7067 Suggested 
Kubik 8.37 1 8.37 0.71 0.4465 Aliased 
Galat Murni 47.10 4 11.77    

 

Pengujian terhadap ketidaktepatan model terhadap model kuadratik 

diperoleh nilai P>0,05 yaitu sebesar 0.7067. Dengan demikian model terpilih sudah 

sesuai dengan model kuadratik.  

Kriteria utama ketepatan model adalah berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit test) karena suatu model dianggap tepat bila uji 

ketidaktepatan dari model bersifat tidak nyata (insignificant) secara statistik dan 

bila suatu model dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan dari 



 
 

 

sistem yang dikaji adalah jika ketidaktepatan dari model bersifat nyata (significant) 

secara statistik (Gaspersz, 1992). 

Tabel 11. Model Summary Statistics 

Sumber 
Keragaman 

Standar 
Deviasi 

R2 Adjusted 
R2 

Predicted 
R2 

PRESS Keterangan 

Linear 5.60 0.0275 -0.1670 -0.6094 519.36  
2FI 5.70 0.0928 -0.2096 -0.6879 544.69  
Kuadratik 3.03 0.8002 0.6575 0.3890 197.17 Suggested 
Kubik 3.33 0.8281 0.5875 -0.8888 609.54 Aliased 

 

Dari analisis Model Summary Statistic diperoleh bahwa desain model 

terbaik adalah model kuadratik. Hal ini jelas diperlihatkan pada Tabel 11 yang nilai 

adjusted R2 dan predicted R2 memiliki nilai yang maksimal, begitu juga dengan 

nilai PRESS (Prediction Error Sum of Squares) yang bernilai paling minimum 

yaitu 197,17. 

Berdasarkan kriteria pemilihan model tersebut maka model yang terpilih 

untuk menjelaskan hubungan antara variabel rasio urea : minyak ikan (b/b) dan 

lama kristalisasi dan respon y adalah model kuadratik 

 

B.  Analisa Ragam (ANOVA) Model Terpilih 

Hasil analisis ragam (ANOVA) untuk respon Y (kadar asam lemak omega-3) 

dengan model kuadratik dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

 



 
 

 

Tabel 12. Tabel Analisis Ragam (ANOVA) Untuk Respon Y 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Total 

F Hitung Prob>F Keterangan 

Model 
A-Rasio Urea 
B-Lama 
AB  
A2 
B2 
Residual 
Lack of Fit 
Galat Murni 

258.23 
7.83 
1.05 
21.07 
203.69 
45.94 
64.48 
17.38 
47.10 

12 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

51.65 
7.83 
1.05 
21.07 
203.69 
45.94 
9.21 
5.79 
11.77 

0.85 
5.61 
0.11 
2.29 
22.11 
4.99 

 
0.49 

0.0215 
0.3872 
0.7458 
0.1742 
0.0022 
0.0607 

 
0.7067 

Significant 
 
 
 

Significant 
not significant 

 
not significant 

Total 322.71 5     
 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program Design Expert DX7.1.6, 

persamaan model regresi kuadratik yang dibangun dari model terpilih (dalam 

bentuk persamaan aktual) adalah sebagai berikut: 

      Y = - 39.48 + 70.18 R + 1.95 L + 0.76 RL - 21.64 R2 - 0.071 L2 

Dimana simbol R dan L dimaknai sebagai Rasio Urea : Asam Lemak (b/b ) 

dan Lama Kristalisasi (jam). 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi respon yang 

diperoleh variabel yang diberikan jika besarnya berubah/berbeda dari besar variabel 

yang diberikan pada saat penelitian. Dengan melihat koefisien dari kuadrat variabel 

yang bernilai negatif maka dapat diketahui bahwa persamaan tersebut merupakan 

respon kuadrat maksimum. 

Analisis ragam (ANOVA) yang disajikan pada Tabel 14, dapat diketahui 

bahwa nilai P pada model kuadratik A2 menunjukkan nilai yang berbeda nyata.  



 
 

 

Sedangkan niali P pada model kuadratik B2 dan model 2FI AB menunjukkan nilai 

yang tidak berbeda nyata. Sependapat dengan Liu, et al. (2005), yang menyatakan 

bahwa lama kristalisasi dan interaksi antara rasio urea : asam lemak tidak 

memberikan pengaruh yang nyata. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pada 

penelitian ini melalui model kuadratik A2 hanya rasio urea: asam lemak yang  

memberikan pengaruh dalam proses kristalisasi urea terhadap asam lemak. Diduga 

bahwa rentang waktu yang terlalu kecil menjadi faktor eksternal yang dapat 

memberikan pengaruhterhadap respon, sehingga model 2FI dan model kuadratik B2 

tidak memberikan pengaruh yang nyata. 

 

C.  Grafik Respon 

Grafik respon diperlihatkan untuk mempermudah gambaran dalam 

mengetahui pengaruh variabel terhadap respon Y (kadar asam lemak omega 3) 

dapat dilihat pada Gambar 14 dan 15 yang masing - masing menunjukkan kontur 

plot dan respon permukaan hubungan antara rasio urea dengan asam lemak dan 

lama kristalisasi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 14. Kontur Plot Pengaruh Rasio Urea Dengan Asam Lemak dan 
Lama Kristalisasi Terhadap Respon Y (Kadar EPA dan DHA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Respon Permukaan Pengaruh Rasio Urea Dengan Asam Lemak 
Dan Lama Kristalisasi Terhadap Respon Y (Kadar EPA dan DHA) 
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Letak titik optimum dari tiap variabel dapat diperkirakan melalui Gambar 

15.   Titik optimum dapat diperkirakan melalui grafik respon Y  dengan melihat 

titik pusat percobaan yaitu pada rasio 2:1 dan lama kristalisasi 24 jam. Semakin 

menjauhi titik maksimal maka respon Y akan semakin menurun. Hal tersebut 

disebabkan oleh Kemampuan urea untuk membentuk kompleks dengan asam lemak 

jenuh dan asam lemak tidak jenuh sedikit ikatan rangkap melalui proporsi 

penggunaan urea dengan asam lemak jenuh dan kurun waktu yang digunakan 

selama terjadi pembentukan kompleks kristal. 

Peningkatan kadar EPA dan DHA sampai pada titik pusat percobaan diduga 

disebabkan oleh peningkatan jumlah rasio urea yang ditambahkan. Melaluii\ respon 

kuadratik yang ditunjukkan pada Tabel 14.  diduga pada rasio urea : asam lemak 

(2:1), pembentukan kompleks urea asam lemak jenuh dan asam lemak monoenoat 

telah maksimal dan setimbang jumlahnya. 

Rasio urea : asam lemak yang kurang ataupun melebihi 2:1 menunjukkan 

respon kadar EPA dan DHA yang cenderung lebih rendah. Peristiwa tersebut 

diduga belum tercapainya kondisi yang setimbang dalam pembentukan kompleks 

antara urea dengan asam lemak jenuh dan asam lemak monooleat. Dengan rasio 

urea:asam lemak kurang dari 2:1 diduga bahwa asam lemak belum mencukupi 

untuk membentuk kompleks dengan urea, begitu juga dengan rasio urea : asam 

lemak yang memiliki nilai lebih tinggi dari 2:1 yang diduga karena kelebihan urea 

akan membentuk komplek dengan EPA dan DHA. Hal itu disebabkan oleh EPA 

yang memiliki ikatan rangkap lebih sedikit dibandingkan dengan DHA. Liu, et al 



 
 

 

(2006) juga mengungkapkan bahwa EPA mempunyai kecenderungan yang lebih 

besar membentuk kompleks dengan urea bila dibandingkan dengan DHA. Sehingga 

semakin banyak urea yang ditambahkan pada asam lemak maka kadar EPA dan 

DHA cenderung mengalami penurunan. 

Respon kuadratik dari perhitungan ANOVA tidak menunjukkan pengaruh 

terhadap lama kristalisasi. Akan tetapi kadar EPA dan DHA meningkat sampai pada 

taraf variabel lama kristalisasi 24 jam (variabel kode 0). Setelah melewati titik pusat 

variabel lama kristalisasi, kadar EPA dan DHA total mengalami penurunan. Kadar 

EPA dan DHA tertinggi ditunjukkan pada lama kristalisasi 24 jam. Karena pada 

lama kristalisasi 24 jam diduga telah menunjukkan pembentukkan kompleks urea – 

asam lemak jenuh dan asam lemak monoenoat secara sempurna. Sependapat 

dengan Estiasih (1996), bahwa pembentukan kompleks urea membutuhkan waktu 

tertentu sehingga pembentukan kompleks dapat berjalan secara maksimal dan 

sempurna. 

Sebelum mencapai titik maksimal 24  jam kadar EPA dan DHA memiliki 

nilai yang rendah, hal tersebut disebabkan oleh belum sempurnanya kompleks 

kristal yang terbentuk antara urea dengan asam lemak jenuh dan asam lemak 

monoenoat. Timms (1997) menyebutkan bahwa penggabungan molekul 

membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan penyesuaian sehingga mampu 

membentuk kristal yang sempurna. 

Penurunan kadar EPA dan DHA juga terjadi setelah melewati titik 

maksimal 24 jam, peristiwa tersebut disebabkan oleh terlepasnya struktur urea asam 



 
 

 

lemak karena kompleksitas urea asam lemak menjadi kurang stabil setelah melewati 

kristalisasi 24 jam. Menurut Keneth (1997), struktur urea berperan penting sebagai 

host structure kemudian asam lemak sebagai guest component, terlepas (kolaps) 

dan menjadikan urea asam lemak tidak dapat berikatan kembali (irreversible). 

Hayes (2008) juga menyebutkan bahwa rantai alkil yang memiliki ikatan ganda 

dalam bentuk cis mempunyai energi ikatan total yang kecil dengan kompleks urea. 

Diduga ikatan hydrogen dan gaya van der walls pada kompleks urea asam lemak 

lebih kecil energinya jika dibanding dengan asam lemak jenuh. Akibatnya setelah 

melewati lama kristalisasi 24 jam asam lemak monoenoat terlepas dari komples 

urea asam lemak dan pada akhirnya menurunkan kadar EPA dan DHA. 

  

D. Penentuan Kondisi Optimum 

Penentuan kondisi optimum berdasarkan dari masing - masing variabel yang 

digunakan merupakan analisis tahap akhir dari metodologi respon permukaan ini. 

Melalui rancangan komposit pusat, data pada penelitian utama dianalisakan dengan 

menggunakan program Software Design Expert 7.1.6 sehingga diperoleh titik 

optimum untuk rasio urea dengan asam lemak dan lama kristalisasi secara berturut 

turut adalah 2,06 : 1 (b/b) dan 24,73 yang diprediksi akan menghasilkan konsentrat 

asam lemak omega 3 dengan kadar EPA dan DHA sebesar 56,98 %. 

 

 

 



 
 

 

4.3   Verifikasi Kondisi Optimum 

Proses verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara perhitungan 

nilai optimal yang diperoleh melalui perhitungan software analisis data dengan 

kondisi nyata dilapangan. Setelah dilakukan verifikasi percobaan pada kondisi 

optimum diperoleh kadar EPA dan DHA sebesar 57,81 %. Nilai tersebut memiliki 

selisih 0,83%  lebih banyak dari perhitungan program Software Design Expert 

7.1.6. Perbedaan selisih diduga dipengaruhi oleh variabel faktor lain seperti suhu 

penyimpanan, dan kondisi yang mempengaruhi jumlah kadar EPA dan DHA pada 

konsentrat asam lemak omega-3. Perbandingan komposisi penyusun konsentrat 

asam lemak omega-3 optimal dari hasil verifikasi dengan minyak hasil samping 

pengalengan ikan lemuru tersaji dalam Tabel 13. 

Tabel 13. Perbandingan Komposisi Asam Lemak Minyak Hasil Pengalengan 
Ikan Lemuru dan Konsentrat Asam Lemak Omega 3 Ikan Lemuru 
 

Jenis Asam 
Lemak 

Minyak Hasil Samping 
Pengalengan Ikan Lemuru  

(% b/b) 

Konsentrat 
Asam Lemak Omega 3 

(% b/b) 
C14:0 15,77 14,93 
C16:0 25,46 5,16 
C16:1 17,80 25,09 
C18:2 5,29 8,27 
C18:3 0,31 2,24 
C20:5 EPA 20,52 34,52 
C22:6 DHA 14,80 23,29 
EPA dan DHA 35,02 57,81 
Tingkat Pengayaan Kadar EPA dan DHA = 1,65 kali 

 

Melihat perbedaan komposisi penyusun asam lemak antara minyak hasil 

samping pengalengan ikan lemuru dengan konsentrat asam lemak omega-3 yang 



 
 

 

tersaji pada Tabel 13, konsentrat asam lemak omega 3 memiliki kadar asam lemak 

tak jenuh lebih tinggi daripada minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru. 

Berbeda dengan asam lemak rantai panjang yang tidak memiliki ikatan rangkap 

yang mengalami penurunan nilai, seperti yang nampak pada jenis asam lemak rantai 

C14:0 dan C16:0. Asam lemak tidak jenuh memiliki kecenderungan yang rendah 

untuk membentuk kristal dengan urea sehingga pada konsentrat kadar asam lemak 

omega 3 lebih tinggi. Menurut Haagsma (1982), pembentukan kompleks asam 

lemak-urea didasarkan pada derajat ketidakjenuhan asam lemak. Semakin tidak 

jenuh asam lemak, semakin kecil kemungkinan untuk terperangkap dalam kristal 

urea, sehingga kadar konsentrat asam lemak omega-3 memiliki kadar yang lebih 

tinggi dari minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru. 

Penjabaran mengenai persebaran luas area asam lemak juga ditunjukkan 

pada grafik kromatogram yang dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

4.4 Karakteristik Mutu Minyak Hasil Samping Pengalengan Ikan Lemuru, 
Asam Lemak Hasil Saponifikasi Serta Mutu Konsentrat Asam Lemak 
Omega 3 Hasil Verifikasi  

 

Penentuan karakteristik mutu minyak hasil samping pengalengan ikan 

lemuru, asam lemak yang dihasilkannya serta mutu konsentrat asam lemak omega 3 

hasil verifikasi dilakukan untuk menetapkan kualitas minyak yang sesuai dengan 

standar mutu minyak ikan dunia. Standar mutu tersebut meliputi analisis kadar air, 

asam lemak bebas, bilangan peroksida, bilangan anisidin, bilangan totox, warna, 



 
 

 

kadar besi, tembaga dan fosfor. Hasil analisis minyak hasil samping pengalengan 

ikan lemuru, asam lemak hasil samping pengalengan ikan lemuru dan konsentrat 

asam lemak omega 3 tersaji secara lengkap pada Tabel 14.  Dengan perbandingan 

standar minyak ikan yang ditetapkan oleh International Fishmeal and Oil 

Manufacturer Association 

Tabel 14. Hasil Analisis Mutu Minyak Hasil Samping, Asam Lemak Hasil 
Saponifikasi dan Konsentrat Omega 3 Pengalengan Ikan Lemuru 

 
No. Parameter Standar 

IFOMA 
MHS 

Pengalengan 
Lemuru 

Asam Lemak 
dari MHS 

Pengalengan 
Lemuru 

Konsentrat 
Asam Lemak 

Omega 3 Hasil 
Verifikasi 

1. Kadar Air% <1 Td* Tidak dilakukan Tidak dilakukan 
2. Asam Lemak 

Bebas% 
1-7 0,31 Tidak dilakukan Tidak dilakukan 

3. Bilangan 
Peroksida 
meq/kg 

3-20 10,43 10,12 1,45 

4. Bilangan 
Anisidin AV 

4-60 19,19 2,33 1,01 

5. Bilangan 
Totox2PV+AV 

10-60 40,05 22,57 3,91 

6. Viskositas cP - 0,246 0,096 0,077 
7. Densitas g/ml - 0,88 0,82 0,80 
8. Warna Standar 

Gardner 
<14 100 Tidak dilakukan  1,8 

9. Besi ppm 0,5-0,7 Td** Tidak dilakukan 0,0083 
10. Tembaga ppm <0,3 0,0112 Tidak dilakukan 0,230 
11. Fosfor ppm 5-100 0,03 Tidak dilakukan 0,03  
Keterangan: Td*  = tidak terdeteksi sampai pada batas skala minimal 0,2 ml  
                                (metode Destilasi Toluena) 

Td** = tidak terdeteksi sampai pada batas skala minimal 0,001 ppm 
             (metode AAS) 

 
Berdasarkan Tabel 14. dapat diketahui bahwa karakteristik mutu dari ketiga 

minyak yang telah melewati proses yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda 



 
 

 

antara satu proses dengan proses yang lain. Namun jika merujuk pada standar 

International Fishmeal and Oil Manufacturer Association, semua parameter mutu 

yang disajikan masih sesuai dengan standar minyak ikan yang baik. 

 

4.4.1    Kadar Air 

Hasil analisis mutu pada minyak ikan hasil samping pengalengan ikan 

lemuru tidak menunjukkan adanya kandungan air bebas, hal tersebut ditunjukkan 

oleh tidak terdeteksinya air dalam bahan. Air bebas memegang peranan penting 

sebagai katalisator terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak ikan. Terjadi 

pendugaan bahwa selama proses pemasakan pada suhu 100 oC minyak yang 

terdapat dalam jaringan adiposa keluar dari tubuh ikan bersama air bebas yang 

berasal dari ikan dan media pemasakan. Minyak yang bercampur air ditampung dan 

kemudian didiamkan untuk dipisahkan berdasarkan berat jenisnya. Sedangkan asam 

lemak dari minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dan konsentrat omega 

tidak dianalisis karena memiliki nilai kadar air yang lebih rendah daripada minyak 

hasil samping pengalengan ikan lemuru. 

 

4.4.2    Asam Lemak Bebas 

Jumlah asam lemak yang tidak berikatan dengan gliserol dapat diketahui 

dengan analisa asam lemak bebas. Kerusakan pada minyak bergantung pada tinggi 

rendahnya asam lemak bebas yang terkandung pada minyak. Smouse (1996) 

menuturkan bahwa asam lemak bebas mempunyai aktivitas prooksidan karena 



 
 

 

adanya gugus karboksil yang mempercepat terjadinya dekomposisi hidroperoksida 

sehingga minyak mudah tengik. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan asam lemak bebas pada 

minyak ikan hasil samping pengalengan ikan lemuru sebesar 0,33%. Nilai tersebut 

masih memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh International Fishmeal 

and Oil Manufacturer Association. Untuk asam lemak minyak hasil samping 

pengalengan ikan lemuru dan konsentrat omega 3 tidak dilakukan analisis asam 

lemak bebas. Karena pada tahap ekstraksi asam lemak, gliserol yang dihasilkan 

melalui tahapan hidrolisis pada minyak sudah dipisahkan berdasarkan berat 

jenisnya dengan menggunakan heksana dan HCl. Fraksi yang tidak tersabunkan dan 

fraksi non asam lemak (Termasuk sterol, gliserol vitamin, hemoglobin) merupakan 

fraksi yang terpisah saat tahap ekstraksi. Sehingga analisis asam lemak bebas tidak 

dilakukan. 

 
 

4.4.3 Bilangan Peroksida 

Pada Gambar 16. menunjukkan hasil analisis yang dilakukan  terhadap 

minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru, asam lemak dan konsentrat asam 

lemak omega-3 menunjukkan penurunan bilangan peroksida. Secara berturut- turut 

penurunan bilangan peroksida adalah sebagai berikut 10,43 mek/kg; 10,12 mek/kg 

dan 1,45 mek/kg. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Bilangan Peroksida dari MHS, Hasil Saponifikasi dan Konsentrat 

 

Penurunan bilangan peroksida dari ketiga jenis asam lemak yang melalui 

proses yang berbeda disebabkan karena senyawa peroksida bahan, terlarut dalam 

heksana dan metanol yang memiliki tingkat kepolaran yang berbeda sehingga ikut 

terpisahkan bersama fraksi non asam lemak. Proses pre-cooking pada suhu tinggi 

(90-100)oC diduga menjadi awal peningkatan jumlah peroksida pada minyak hasil 

samping pengalengan ikan lemuru. Kontak antara antara minyak pada ikan lemuru, 

oksigen dan air pada saat yang bersamaan. Logam Fe yang terikat dalam 

hemoglobin juga bertindak sebagai katalisator pembentukan peroksida. Faktor-yang 

dapat mempercepat reaksi oksidasi diantaranya adalah cahaya, panas, logam berat 

seperti Fe, Cu, Co dan Mn, logam porifin seperti hemoglobin, mioglobin, klorofil 

dan enzim-enzim lipoksidase (Winarno, 2004). 

Pada tahap ekstraksi asam lemak omega-3, metanol memiliki peran yang 

penting dalam penurunan bilangan peroksida dari konsentrat asam lemak omega-3 

hasil verifikasi. Peroksida diduga lebih larut dalam metanol daripada dalam 
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heksana. Kondisi tersebut disebabkan oleh gugus peroksid (-OOH) cenderung lebih 

polar. Keberadaan elektron tak berpasangan yang tersebar pada kulit molekul O 

(oksigen) menyebabkan kecenderungan terjadinya momen dipol dan ikatan 

hidrogen (Davin et al, 2003). Diduga bahwa tingkat kepolaran peroksida 

dipengaruhi oleh proses oksidasi. Seperti yang dikemukakan oleh Pomeran dan 

Meloan (1994) bahwa reaksi oksidasi pada minyak menghasilkan polar peroksida. 

 

4.4.4 Bilangan Anisidin 

Hasil analisis mutu pada Tabel 14. menunjukkan bilangan anisidin pada 

konsentrat asam lemak omega 3 adalah 1,01. Nilai tersebut masih lebih rendah 

daripada minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dan asam lemaknya yang 

memiliki nilai bilangan anisidin sebesar 19,19 dan  2,33. 

 

 

 

 

 

Gambar. 17 Grafik Bilangan Anisidin dari MHS,  
Hasil Saponifikasi dan Konsentrat 

 

Perhitungan bilangan anisidin tersebut menjadi indikasi bahwa minyak telah 

mengalami oksidasi sekunder, Ketaren (2005) menyebutkan bahwa produk oksidasi 
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sekunder dihasilkan dari proses degradasi hidroperoksida. Diduga pembentukan 

produk oksidasi sekunder minyak tersebut pada saat pre-cooking, dekantasi dan saat 

penyimpanan, minyak diduga kontak langsung dengan udara cahaya sehingga 

terjadi oksidasi sekunder. Menurut Pak (2005), sistem oksidasi hidrogen peroksida 

bersifat tidak stabil dan akan dekomposisi sehingga membentuk zat menguap 

seperti aldehida. Senyawa aldehid inilah yang kemudian akan terukur sebagai 

bilangan anisidin 

Penurunan bilangan anisidin dari ketiga jenis minyak seperti yang terlihat 

pada Gambar 17.  Diduga turunnya bilangan anisidin disebabkan oleh proses 

pemanasan pada tahap saponifikasi dan terlarutnya senyawa aldehid kedalam 

pelarut heksana dan methanol saat ekstraksi asam lemak hasil samping pengalengan 

ikan lemuru dan ekstraksi asam lemak omega-3. Begitu juga dengan beberapa 

penelitian IUPAC (1993), yang menyebutkan bahwa aldehid merupakan golongan 

senyawa polar.   

 

4.4.5    Bilangan Totox 

Bilangan total oksidasi atau bilangan totox saling berkaitan dengan tingkat 

oksidasi yang terjadi pada minyak. Dari hasil kalkulasi perhitungan antara bilangan 

peroksida dan bilangan anisidin, diperoleh nilai bilangan totox minyak hasil 

samping pengalengan ikan lemuru, asam lemak dan konsentrat asam lemak omega 

3 secara berturut-turut adalah sebagai berikut 40,05 ; 22,57 dan 3,91.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Grafik Bilangan Totox dari MHS,  
Hasil Saponifikasi dan Konsentrat 

 
Pada Gambar 18. penurunan nilai bilangan totox juga merupakan 

perwujudan dari penurunan bilangan peroksida dan bilangan anisidin. Diduga 

selama berlangsungnya tahap penelitian, proses oksidasi karena pemanasan dan 

penyimpanan pada minyak dapat diminimalisir, karena menurut Hilder (1997), 

karakterisasi bilangan totox merupakan parameter yang penting dalam menentukan 

kualitas minyak. 

 

4.4.6    Viskositas 

Viskositas atau gaya gesekan internal fluida merupakan gaya gesekan antara 

molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Molekul-molekul asam lemak yang 

membentuk suatu fluida, saling gesek-menggesek ketika asam lemak dalam bentuk 

cair mengalir.  
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Gambar 19. Grafik Viskositas dari MHS,  

Hasil Saponifikasi dan Konsentrat 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 19. hasil analisis viskositas dari ketiga 

jenis minyak menunjukkan penurunan nilai viskositas. Nilai viskositas yang 

diperoleh dari minyak hasil samping ikan lemuru, hasil saponifikasi dan konsentrat 

asam lemak omega secara berturut-turut yaitu sebesar 0,246 cP; 0,096 cP dan 0,077 

cP. Penurunan nilai viskositas dari ketiga jenis minyak mengindikasikan bahwa 

proses ekstraksi untuk memisahkan asam lemak jenuh dengan asam lemak tidak 

jenuh berhasil secara baik. Pemisahan fraksi tidak tersabunkan dalam kondisi 

isoelektris pada proses saponifikasi diduga menyebabkan penurunan nilai viskositas 

asam lemak. Molekul penyusun fraksi tidak tersabunkan banyak terpisah dari asam 

lemak bebas. 

Pada tahap kristalisasi urea, asam lemak jenuh membentuk kompleks urea 

asam lemak, sehingga nilai viskositas konsentrat menurun Searah dengan pendapat 

Abramovic dan Klovutar (1998) bahwa minyak tidak jenuh cenderung mempunyai 

viskositas yang lebih kecil dari pada minyak yang jenuh.  
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4.4.7    Densitas 

Hasil analisis menunjukkan bahwa densitas konsentrat asam lemak omega-3 

lebih rendah dari minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dan asam lemak 

hasil saponifikasi yaitu sebesar 0,80 g/ml. Densitas minyak hasil samping 

pengalengan ikan lemuru asam lemak hasil saponifikasi masing-masing sebesar 

0,88 g/ml dan 0,82 g/ml.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Grafik Densitas dari MHS, Hasil Saponifikasi dan Konsentrat 

Dari Gambar 20. menurunnya nilai densitas pada ketiga jenis minyak 

tersebut disebabkan oleh hilangnya sebagai besar asam lemak jenuh akibat proses 

ekstraksi, pada tahap saponifikasi pengotor dan fraksi non lemak memiliki 

distribusi yang besar untuk menentukan nilai densitas dan pada tahap kristalisasi 

sebagian besar asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh sedikit ikatan 

rangkap menghilang karena membentuk kompleks dengan urea, sehingga 

menyisakan asam lemak tidak jenuh. Oleh sebab itu nilai densitas  asam lemak 

omega 3 relatif  kecil jika dibandingkan dengan minyak hasil samping pengalengan 

dan hasil saponifikasi. Senada dengan pernyataan Abramovic dan Klovutar (1998) 
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yang menyatakan bahwa densitas dari suatu bahan tergantung dari berat molekul 

dan tingkat kerapatan relatif bahan penyusunnya. Minyak hasil samping 

pengalengan ikan lemuru masih memiliki banyak pengotor seperti protein daging, 

darah sehingga densitas masih cukup tinggi. Pada proses saponifikasi, pengotor 

tersebut dapat dipisahkan pada saat penambahan HCl dengan pH 4 sampai kondisi 

isoelektris yang kemudian bagian yang terpisah tersebut disebut sebagai fraksi tidak 

tersabunkan. 

 

4.4.8    Warna 

Berdasarkan hasil analisis warna dengan menggunakan metode gardner 

melalui alat Lovibond Tintometer, diperoleh hasil pengukuran warna pada 

konsentrat asam lemak omega 3 sebesar 1,8. Jika dibandingankan dengan warna 

awal pada minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru yang mencapai angka 

100, maka diperoleh penurunan intensitas warna yang sangat signifikan (jika 

menggunakan standar acuan dari IFOMA sebesar <14). 

Penurunan intensitas warna pada konsentrat erat kaitanya dengan struktur 

heme yang terdapat pada protein mioglobin dan hemoglobin. Protein jenis tersebut 

berkontribusi menyusun warna merah pada minyak. Pada saat penambahan HCl 

hingga kondisi titik isoelektris tercapai, Protein akan mengalami pengendapan dan 

ikut terbuang bersama fraksi tidak tersabunkan minyak. Sependapat dengan Estiasih 

(1996) bahwa, pengaturan pH sampai 4 bertujuan untuk memisahkan asam lemak 

dari bagian yang bukan asam lemak. Terkoagulasi dan mengendapnya protein yang 



 
 

 

menjadi penyebab penurunan intensitas warna konsentrat asam lemak omega-3 

yang dikontribusikan oleh protein heme. 

Pigmen coklat hasil oksidasi sekunder berkontribusi memberikan warna 

gelap dan diduga bersifat polar sehingga terlarut dalam metanol. Proses ekstraksi 

dengan menggunakan heksana juga dapat melarutkan karotenoid dalam minyak 

sehingga berkurangnya pigmen coklat dan karotenoid yang menyebabkan 

penurunan intensitas warna pada minyak konsentrat asam lemak omega-3. 

4.4.9    Kadar Logam Besi (Fe) dan Tembaga (Cu) 

Kadar logam Fe pada minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru 

sangat kecil sehingga tidak terdeteksi meskipun dengan menggunakam alat AAS 

(Atomic Absorption Spectrophotometry), sedangkan kadar Cu sebesar 0,0112 ppm.  

Berdasarkan hasil analisis, kadar Fe dan Cu pada konsentrat asam lemak 

omega 3 mengalami peningkatan dimana Fe sebesar 0,0083 ppm dan Cu sebesar 

0,230 ppm. Sehingga diduga bahwa pengkelatan dengan menggunakan Na EDTA 

ternyata tidak mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan kadar Fe dan Cu 

pada minyak. Senada dengan apa yang diutarakan dengan Winarno (2002), bahwa 

NaEDTA kurang efektif untuk mengikat logam yang berada dalam minyak. 

Keberadaan Fe dan Cu pada minyak biasanya membentuk kompleks dengan 

protein. Rospiati (2006) menyebutkan bahwa komplek yang terbentuk antara 

protein dengan Fe adalah hemoglobin sedangkan kompleks antara protein dengan 

Cu hemoeirprein. Sehingga kompleks yang terjadi antara protein dengan Fe dan Cu 



 
 

 

menjadi meluruh akibat pengaruh penambahan HCl yang menjadikan protein 

terkoagulasi dan membebaskan Fe dan Cu. 

Walaupun peningkatan kadar Fe dan Cu masih dalam ambang batas standar  

IFOMA, keberadaannya akan memberikan efek yang negatif karena jika disimpan 

dalam waktu yang lama maka akan dapat bertindak sebagai katalis dalam reaksi 

oksidasi, sehingga akan menurunkan parameter mutu konsentrat asam lemak omega 

3. Sehingga diperlukan pengkelat jenis lain untuk menghambat pengkelatan 

tersebut. Winarno (2002) menyebutkan bahwa jenis pengkelat yang baik digunakan 

untuk minya salah satunya adalah asam sitrat. 

 

4.4.10    Kandungan Fosfor (P) 

Hasil analisis kadar fosfor tidak menunjukkan adanya perbedaan nilai. 

Kesamaan kadar fosfor dari minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dan 

konsentrat asam lemak omega 3 menunjukkan nilai sebesar 0,003 ppm. 

Keberadaan fosfor dalam minyak akan berikatan dengan lemak membentuk 

fosfolipid dan fosfatida. Menurut Gumuskesen dan Temiscioglu (2008), 

berdasarkan kemampuan hidrolisis terhadap sifat kepolarannya fosfolipid yang 

termasuk fosfatida digolongkan menjadi dua kategori, yaitu fosfatida yang bersifat 

susah dipisahkan (Non Hydratable Phosfatide) dan yang mudah pemisahannya 

(Hydratable Phosfatide). Menurunnya kadar fosfor dalam konsentrat omega 3 

dikarenakan fosfor yang terkandung dalam minyak hasil samping pengalengan ikan 

lemuru terlarut dalam penggunaan pelarut heksana dan methanol saat proses 



 
 

 

ekstraksi dan kristalisasi. Coultate (1999) menyebutkan bahwa fosfolipid sebagai 

sumber fosfor pada minyak ikan merupakan salah satu jenis lipida polar. 

 

4.5  Perbandingan Konsentrak Asam Lemak Omega-3 Yang Dihasilkan dengan 
Produk Komersial  

 
Kualitas merupakan salah satu ukuran dari parameter keunggulan dari 

sebuah produk. Pentingnya kualitas adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh 

produsen kepada konsument. Oleh karena itu kualitas sebuah produk akan lebih 

bisa diterima oleh konsumen jika produk yang dibuatnya telah sesuai dengan 

standar kebutuhan konsumen. Pada Tabel 15. berikut ini disajikan perbandingan  

konsentrat asam lemak omega-3 pada kondisi optimal dari penelitian ini dengan 

beberapa penelitian lain dan produk komersial asam lemak omega-3. 

Tabel 15. Perbandingan  Konsentrat Asam Lemak Omega-3 dengan  
Beberapa Penelitian Lain dan Produk komersial Asam Lemak Omega-3. 

 
No. Produk Kandungan % Total EPA 

& DHA %  
1. Konsentrat Asam Lemak Omega 3 dari MHS 

Pengalengan Lemuru (Inkusi Urea) 
EPA  =  34,52 
DHA =  23,29 

57,81 

2. KonsentratMinyak Hati Ikan Cod (Moffat et 
al, 1993) 

EPA  =  12,80 
DHA =    8,00 

20,80 

3. Konsentrat Asam Lemak Omega 3 dari MHS 
Penepungan Lemuru (Hendrasaputra, 2008) 

EPA  =  35,06 
DHA =  22,84 

57,90 

4. Konsentrat Asam Lemak Omega 3 dari MHS 
Pengalengan Tuna (Fatimah, 2008) 

EPA  =  18,48 
DHA =  71,16 

89,64 

5. Konsentrat Asam Lemak Omega 3 Bio-C 
Komersial Merek Shakhlee Jepang 
0(Adopsi.Estiasih, 1996) 

EPA  =  27,25 
DHA =  11,75 

39,00 

 



 
 

 

Seperti yang tersaji pada Tabel 15. kadar EPA dan DHA dari konsentrat 

asam lemak omega-3 dari minyak hasil samping pengalengan lemuru masih lebih 

unggul dari beberapa produk komersil dan penelitian sebelumnya. Dengan melihat 

perbandingan produk yang sebelumnya sudah teruji maka konsentrat asam lemak 

omega-3 dari minyak hasil samping pengalengan lemuru layak untuk disejajarkan 

dengan produk produk yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru yang diperoleh dari PT. 

Blambangan Raya Banyuwangai pada bulan Desember 2007 memiliki karakteristik 

mutu yang telah sesuai dengan standar International Fishmeal and Oil 

Manufacturer Association, dengan kandungan EPA dan DHA sebesar 35,02 %. 

Sehingga minyak tersebut dapat dikonsumsi ataupun di manfaatkan sebagai bahan 

baku pembuatan konsentrat asam lemak omega-3. 

Pada hasil analisis dengan menggunakan metode respon permukaan dari 

total respon Y atau kadar EPA dan DHA pada konsentrat asam lemak omega-3 

diperoleh persamaan model regresi kuadratik aktual sebagai berikut: 

      Y = - 39.48 + 70.18 R + 1.95 L + 0.76 RL - 21.64 R2 - 0.071 L2 
Dari perhitungan model regresi kuadratik diperoleh kondisi optimum pada metode 

kristalisasi urea yang berada pada rasio urea : asam lemak 2,06 : 1 (b/b) dan lama 

kristalisasi selama 24 jam 43 menit. 

Pada tahap verifikasi proses kristalisasi pada kondisi optimum diperoleh 

nilai kadar konsentrat asam lemak omega-3 sebesar 57,81 %. Nilai tersebut 

memiliki selisih 0,83% lebih banyak dari perhitungan program Software Design 

Expert 7.1.6. Tingkat pengayaan kadar EPA dan DHA dari konsentrat asam lemak 

omega 3 lebih 1,65 kali lebih banyak dari pada minyak hasil samping pengalengan 

ikan lemuru. Hasil analisis karakteristik mutu konsentrat asam lemak omega-3 



 
 

 

menunjukkan bahwa konsentrat tersebut telah memenuhi standar IFOMA 

(International Fishmeal and Oil Manufacturer Association).  

 

5.2 Saran 

Saran saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain adalah: 

a. Perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut mengenai pengaruh suhu terhadap 

kadar asam lemak omega-3 pada proses pembuatan konsentrat asam lemak 

omega-3 dengan menggunakan metode kristalisasi urea. 

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi konsentrat asam 

lemak omega-3  dalam bidang pangan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Prosedur Analisis 

1. Kadar Air Metode Destilasi Toluene (AOAC, 1970) 

a. Ditimbang bahan sebanyak 2 - 5 ml dan dipindahkan ke dalam labu Sterling-

Bidwell. 

b. Ditambahkan 75 – 100 ml toluene dan pasang labu sterling bidwell pada alat 

distilasi khusus dengan penampung air yang menguap 

c. Diatur pemanasan distilasi sampai kira-kira 4 tetes toluene jatuh dari 

kondensor setiap detik 

d. Dilanjutkan distilasi sampai semua air yang menguap dan dalam penampung 

tidak bertambah lagi 

e. Kadar air dihitung sebagai berikut :  

Kadar air (%) =  Volume air x 100 % 
   Berat bahan 

 

2. Asam Lemak Bebas (Mehlenbacher, 1960 dalam Sudarmadji dkk, 2003) 

a. Bahan harus diaduk merata dan dalam keadaan cair pada waktu diambil 

contohnya. Ditimbang sebanyak 28,2 + 0,2 gram contoh ke dalam 

Erlenmeyer.  Ditambahkan 50 ml alkohol netral panas dan 2 ml indikator 

phenolptalin (PP) 

b. Dititrasi dengan larutan NaOH yang telah distandarisasi sampai warna merah 

jambu dan tidak hilang sampai 30 detik. 



 
 

 

c. Asam lemak bebas dinyatakan dengan : 

% Asam Lemak Bebas =  ml NaOH x N x BM asam lemak x 100 
berat contoh x 1000 

     

3. Bilangan Peroksida metode Hills Thiel (Adnan, 1986). 

a. Persiapan Bahan Kimia 

-    Larutan amonium tiosianat. Dibuat dengan cara melarutkan 30 mg 

amonuim tiosianat dalam akuades hingga 100 ml. 

-    Larutan Ferro klorida dibuat dengan cara melarutkan 0,5 g BaCl2 dalam 

air deionisasi hingga vol 50 ml kemudian ditambah ferro sulfat 0,4 g dan 

diaduk, setelah itu ditambah HCl 37% sebanyak 2 ml. Barrium sulfat yang 

jernih disaring dengan kertas saring whatman no 1. Filtrat disimpan dalam 

botol gelap dan hanya dipakai dalam jangka waktu 1 minggu. 

b. Membuat Kurva Standart Fe. 

-  FeCl3.6H2O sebanyak 0,25 g dilarutkan dalam 25 ml HCl 10 N dan 

dioksidasi dengan 2 ml H2O2. Sisa H2O2. Dihilangkan dengan mendidihkan 

larutan. 

-  Larutan diencerkan menjadi 250 ml dalam HCl 10 N dan digunakan 

sebagai stock larutan standar. 

- Sebanyak 0,5 ml larutan standart diencerkan dengan benzena : metanol 

70:30 v/v sampai volume 10 ml. Pada larutan ini ditambahkan 1 tetes 

larutan aminum tiosianat dan 1 tetes ferro clorida. Diabaca pada absorbansi 

510λ. Diulangi hingga 5 ml. (0,5 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5) dengan perlakuan sama. 



 
 

 

c. Persiapan sampel 

-  satu tets sampel ditimbang pada tabung reaksi 

- Dilarutkan dalam benzana : metanol 70 : 30 v/v sampai volume 10 ml 

- Ditambah 1 tetes amonium tiosianat dan 1 tetes ferro klorida 

- Digojog vortex 5 detik 

- Dipanaskan 50o C selama 2 menit 

- Dinginkan pada suhu ruang 

- Baca absorbansi pada 510λ 

- Hitung dengan rumus 

Bilangan peroksida = a x b 

     c x 55,85 

a : jumlah Fe yang tertera dihitung dari persamaan kurva standar 

b: volume larutan awal  

c: berat minyak 

 

4. Bilangan Anisidin (IUPAC, 1979) 

a. Ditimbang sampel seberat 0,5 - 4 gr ke dalam gelas ukur 25 ml kemudian 

dilarutkan dengan isooktana. Perbandingan sampel isooktana = 4,0 : 25 ml 

b. Diukur absorbansi (Ab) larutan pada panjang gelombang 350 nm 

c. Diambil 5 ml minyak dengan pipet dan masukkan ke dalam tabung reaksi.  

d. Dimasukkan 5 ml pelarut ke dalam tabung reaksi lainnya, tambahkan 1 ml 

reagen p-anisidin ke dalam masing-masing tabung reaksi dan digojok 



 
 

 

e. Setelah 10 menit dihitung absorbansi (As) larutan minyak pada tabung reaksi 

pertama. Larutan pelarut dan dan reagen p-anisidin digunakan sebagai 

blankonya.  

Bilangan anisidin = 25 x (1,2 As – Ab)  / berat sampel 
 

5. Bilangan Total Oksidasi (IUPAC, 1979) 

Bilangan Totoks = (2 x Angka Peroksida) + Bilangan Anisidin 

 
6. Analisis Warna 

a. Siapkan sampel.  

b. Dimasukkan ke dalam kuvet 

c. Dibandingkan dengan standar warna lovibon (Gardner) 

 

7. Densitas (Yuwono, Susanto, 2001) 

a. Siapkan sampel. Ditimbang berat piknometer kosong (A) 

b. Diukur tepat 25 ml pada piknometer(B) 

c. Ditimbang piknometer+sampel(C) 

d. Dihitung densitas dengan rumus (g/ml)  :  C – A 
              B 

 
8. Viskositas (Yuwono, Susanto, 2001) 

Viskositas dihitung dengan rumus : 

n1/n2 = (P1/P2) x (T1/T2) 

n1 dan P1 : viskositas dan densitas air 



 
 

 

n2 dan P2 : viskositas dan densitas cairan yang akan diukur  

 
9. Analisis Kromatografi Gas 

Kondisi kromatografi gas yang digunakan : 

Kolom   : Kapiler bahan isian silika, 50 mj id. 0,22 mm, o.d. 0,33 

Bahan isian   : Silika 

Jenis    : Bonded phase 

Fase   : CBP20 (Polar) 

Ketebalan lapisan : 0,25 mikrometer 

Gas pembawa  : Nitrogen, kecepatan 200 kg/m2 

Gas pembakar  : Hidrogen, kecepatan 0,6 kg/cm2 

Gas pembantu  : Udara, tekanan 0,15 kg/cm2 

Suhu kolom  : 250 0C 

Suhu injektor  : 230 0C 

Suhu detektor   : 230 0C 

Volum injeksi  : 2 mikroliter 

Kecepatan integrator  : 5 mm/menit 

 

Metilasi untuk analisa GC 

a. Ditimbang sampel asam lemak ω-3 sebesar 100 ± 0,1 mg 

b. Ditambah standart GC sebesar 5 mg 

c. Ditambah Metil klorida sebesar 100 µl dan 1 ml NaOH 0,5 N 



 
 

 

d. Dipanaskan 90° C selama 10 menit 

e. Didinginkan hingga suhu ruang 

f. Ditambah 1 ml BF3 14% dalam larutan methanol 

g. Dipanaskan 90° C selama 10 menit 

h. Didinginkan hingga suhu ruang 

i. Ditambah 1 ml akuadest dan 1 ml heksana 

j. Divortex selama 1 menit hingga merata 

k. Disentrifugasi 3000 rpm selama 5 menit 

l. Diambil lapisan atas (asam lemak dalam bentuk metil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2. Kromatogram Gas Chromatography 

Kromatogram Minyak Hasil Samping Pengalengan  Ikan Lemuru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kromatogram Verifikasi Hasil Optimum Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lampiran 3. Analisis Permukaan Respon 

Response 1 Total Omega3 Transform:  None 
  *** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! ***  
 
  Sequential Model Sum of Squares [Type I] 
  Sum of  Mean F p-value 
 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Mean vs Total   35140.56 1 35140.56 
 Linear vs Mean   8.88 2 4.44 0.14  0.8698 
 2FI vs Linear   21.07 1 21.07 0.65  0.4417 
 Quadratic vs 2FI   228.29              2114.14 12.39  0.0050  Suggested 
 Cubic vs Quadratic   9.00    2 4.50 0.41  0.6866  Aliased 
 Residual  55.47     5 11.09 
 Total  35463.27     13 2727.94 
 
  "Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order polynomial 
where the 
  additional terms are significant and the model is not aliased. 
 
 
 Lack of Fit Tests 
   Sum of  Mean F p-value 
 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Linear 266.73  6 44.46 3.78 0.1096 
 2FI  245.66  5 49.13 4.17 0.0956 
 Quadratic 17.38  3 5.79 0.49 0.7067 Suggested 
 Cubic           8.37  1 8.37 0.71 0.4465 Aliased 
 Pure Error 47.10  4 11.77 
 
  "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit. 
 
 
  Model Summary Statistics 
   Std.           Adjusted     Predicted 
 Source Dev.    R-Squared R-Squared   R-Squared  PRESS 
 Linear 5.60     0.0275         -0.1670         -0.6094 519.36 
 2FI 5.70     0.0928         -0.2096         -0.6879 544.69 
Quadratic 3.03     0.8002          0.6575          0.3890          197.17  Suggested 
 Cubic 3.33     0.8281          0.5875         -0.8888         609.54             Aliased 
 
 "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-



 
 

 

Squared" 
 and the "Predicted R-Squared". 
 
 Response 1 Total Omega3 
         ANOVA for Response Surface Quadratic Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III]  
  Sum of  Mean F p-value 
 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Model 258.23 5 51.65 5.61 0.0215  significant 
   A-Rasio Urea 7.83 1 7.83 0.85 0.3872 
   B-Lama 1.05 1 1.05 0.11 0.7458 
   AB  21.07 1 21.07 2.29 0.1742 
   A2  203.69 1 203.69 22.11 0.0022 
   B2  45.94 1 45.94 4.99 0.0607 
 Residual 64.48 7 9.21 
 Lack of Fit 17.38 3 5.79 0.49 0.7067  not significant 
 Pure Error 47.10 4 11.77 
 Cor Total 322.71 12 
 
 The Model F-value of 5.61 implies the model is significant.  There is only 
 a 2.15% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 
 Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case A2 are significant model terms.   
 Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support 
hierarchy),   
 model reduction may improve your model. 
 
 The "Lack of Fit F-value" of 0.49 implies the Lack of Fit is not significant relative 
to the pure 
 error.  There is a 70.67% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur 
due 
 to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 
 Std. Dev.  3.03 R-Squared 0.8002 
 Mean 51.99 Adj R-Squared 0.6575 
 C.V. % 5.84 Pred R-Squared 0.3890 
 PRESS 197.17 Adeq Precision 5.927 
 
 The "Pred R-Squared" of 0.3890 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.6575 as 
one might 
 normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with 



 
 

 

your model 
 and/or data.  Things to consider are model reduction, response tranformation, 
outliers, etc. 
 "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is 
desirable.  Your  
 ratio of 5.927 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the 
design space. 
 

  Coefficient  Standard 95% CI 95% CI 
 Factor Estimate    dfError      Low High VIF  
  Intercept 56.90 1 1.36 53.69 60.11 
  A-Rasio Urea 0.99 1 1.07 -1.55 3.53 1.00 
  B-Lama 0.36 1 1.07 -2.18 2.90 1.00 
  AB 2.30 1 1.52 -1.29 5.88 1.00 
  A2 -5.41 1 1.15 -8.13 -2.69 1.02 
  B2 -2.57 1 1.15 -5.29 0.15 1.02 
  Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 
   Total Omega3  = 
  +56.90 
  +0.99   * A 
  +0.36   * B 
  +2.30   * A * B 
  -5.41   * A2 
  -2.57   * B2 

  Final Equation in Terms of Actual Factors: 
 
  Total Omega3  = 
 -39.47983 
 +70.19762   * Rasio Urea 
 +1.95690   * Lama 
 +0.76500   * Rasio Urea * Lama 
 -21.64475   * Rasio Urea2 
 -0.071387   * Lama2 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4. Analisis Kanonik 



 
 

 

 

y =  bo + b1x1 + b2x2 + b3 x1x2 + b4x1
2 + b5x2

2 

y= 56,90 + 0,99x1 + 0,36x2 + 2,30x1x2 – 5,41 x1
2 – 2,57x2

2 

 

Ў =  bo + bX + X’BX’ 

 

X =  b =  B =  

 

dy/dx = b + 2B X’ = 0 

      X  = b . – ½ B-1  

  

          X     =          .  – ½  

 

                  =           .  – ½  

 

                  =  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian  
 

x1 

x2 

 

b1 

b2 

 

b4             b3 /2 
b3 /2     b5 

 

b1 

b2 

 

b4             b3 /2 
b3 /2     b5 

 

-1 

0,99
0,36 

 

-5,41             2,30 /2 
 2,30/2      -4,57 
 

-1 

0,105462 
0,065918 
 

x1 

x2 

 

Rasio Optimum urea : asam lemak 
x1 = R – 2,0 
          0,5 
 
0,105462 = R – 2,0 
                       0,5 
 
R = 2,0 + 0,052731 
 
R = 2, 052731 
  

Rasio Optimum lama kristalisasi 
x2  = W – 24 
             6 
0, 105462= W – 24 
                        6 
R = 24 + 0,632772 
 
R = 24,632772 
t/60 = 63,2772/100 
t = 37,96632 menit 
 
R = 24 jam 37 menit 
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Kristal Urea Konsentrat ω-3 

Ilustrasi 3D penampang melintang kompleks 
kristal urea dengan asam lemak 

Evaporasi Konsentrat 
Asam Lemak Omega-3 

Filtrasi Urea Asam Lemak 



 
 

 

 
 
 

 


